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 تسرى امج ا
 كد

 نورذتعي
 عر نهغوا ليشرفوو كف ط لس نيم لي تمي
 جاك سك
 رف لم لوح بيد قف نمور فاكر وا لون فسم

 نين 0 تن

 مملوك تلو دانا ضو

 تاققمرتي

 رهف اواكرارضريكس

 ريقثرب ساد كك راه بحاص
 لة اج لمسح اردعب ل نمو يقفازم يك
 ملازااكرش ىلع

 رواتس لويت ثنا نارك تليضف ليا لغتنا
 ايلتس اهرب سوم :

 رافتتسا ةليكن لاو نك شم نيس ١كم تمرتح

 لدتا < اج رافختتسا هيلع وكول كرش با

 بلس يب وأى ةييتج ترض 1كليك ولو كرش ك#ا
 0 اف رف غن قب مقوم تءرورطر بج

 لير نم لكل ارو شرك دنا

 < عاتلاسرو قدداينب لني د

 لاارشارب حريم ولاريح ون تيب وب ريح وأ
 معا 8 كيم لي معا+ و 2 م -

 ن ري 7 انس لفلم يرقات تاق اروانول ادا

0 

 باح اكل اسرواديب
 باو ود لس لاكش ا نيا

 < تايئرطتكياريح و
 كلا كير عر ورك

 يس قو عما يكد هت ىلا ءاعد
 راقن لم لت 00

 بال

 ةدوب لول رج

 لسد لافي كرك كتارص

 ناشاني يرث
 كدر

 < طاغانوم شرافساكل قب

 قرفاكتلاع كن اا ل ترريشمو ثمحار
 < تاهو مر اكغاكب ع فنانا هس تلاح لل ين

 ناساف

 لرقيك ل ظ[قريح

 لازال وبشر

 < لبكي رص قس قب دوار اراك نك
 نتج لكك

 نايوقراو كش ركن آرت
 تح ايم ل م لا زج رع
 باوجاكل اا رشم اسس ل و
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 90 ايما تفارص

 "00-00 تخ ترضخ 1 توك حوف تسر
 ولبي نس تو

 باضاك وداع نم ب قررت[ نسمات
 نسون
 هت نول او هس ال ناميارب ىومتررعح

 سلوم ىف نوفاوج ريما كس اكس تابؤن لك

 لوب سس وزو
 سبلطم اكس انب رهشروا ناكمروا لك وأ

 تييبلارهك

 شااكءاعد يلو

 ءاعدد

 انال نااميااك ل وغرف

 تاهت ن وكف
 ني ول تسمى ارواب ع نق
 لاح اكلي موق

 شرات عفر
 تقيقتناشلا ميلا

0 

 ايو مك
 تدر لش نإ د

 قرف كرك يروا لب:
 كم كس: غلب قوي ذ

 ركز قراحاك وم واذا

 نايلي ءاب كن آ رق

 ةباد نيدو

 2 اد 0

 تاناغ *ء ناش كسر

 تابوت عم تاه ن كاروام ودع تيعأ

0 

 باوج كت لو ل رون تررطح
 باوجا ون ترط>

 لم راكن ولاو لس ركراكلا
 مر رلوقعم ار دي ىلا هيد مروا بير

 ماجخااكن تن ينأو
 ناريم اكتموك لا روف تر ف>

 ري عاتب رو قوط

 كتاباهج سس اح الاكتشا ضم ل ومب م اس ول نافوط

 باد رواش البي
 باو وا رخا صور

 باو 50 رشي

 تاك دثج روارلتاك حر وف عقاد

 باوجاكع موكب لوب ترف

 باول باوجاك 5و تررطح
 تيب ولاريح ورك ردع نام وب دري ديح ونيك شم

 كتانثأ نع

 لوريم وأ

 ظعواك ٌراص ترف

 بادج اكم وأ

 ناو حار ل ادد 1[ تعكر وخج لب توك راج

 ليث تس اانا در

 قلتو ارا ماع

 مشان اكتر دف

 ب لن انمس تون قييين وف
 تن كروت تيدا ملك رار ل وع يول روف

 ابل نايب وأن وتشرأ

 نع لوجداوا لكى نايني وسب لع ل

 امتي روا بالقلا



 هل ا

 لكن 6
 توم بأى انعم لاكش انتى

 علك دوو و نع د

 باوجاكم ول
 باول باوجاك يعش رعت
 ندم اهم

 ءاني لص كرينا تفلاخم
 تاج قرت 1 وار تافصلم ا:

 اجب تح شرب اذه لك تكول

 لا اءاكيظعوم ىك : ةروميتا

 روصقماك عز 01 هةر ناي اهثاو

 بوقت دالوا

 نايباككاروت

 جس نق نب رت تفس نا ايتساد
 تسيصوصىكن ايي زرط

 حريبجأ ؟ اوخاك و احب لح ناروا سول تررعح

 وم فل او

 ريو كة وم توداي نحس كسل ترطح

 مترو ليك

 لأربم
 تاس سابك كفل اذ هدو يب بعرف سكول [!نوخ

 قد لوك لكى ومب
 ناباكت ارو

 سوو هكا عوكل

 لور ظن كت ار ؤثاؤل ذو ثسو

 اركاب كسول ترض
 لك ائل ز

 ل هسرتحتتابش كى
 ل لكن دتك رت
 نايباكتءاروأ

 قس كسلا

 كل لياقلاو ترهب اون ىدابدد

 نايباكح روث

 ىسفن ئربا امو
 تساوثرو لعمر اداب روا تم ارب ىف فسول ترفع

 نايباكت ارو

 ردود لح لراس رع

 نايباكتاروأ

 لك آد بلاء رب هني مزقت

 تالادجو تالاكا

 لكلا لقرب كرب 2 اسد رزقت
 بالاك ل اينب دوا ا 1هرايود ل عر صم اكسو اراد

 بااوج كبش كيا
 لاتينا نااميار عمو اش
 ايك وبكل وبقو دبع رشف لس تنسو ترطح
 هلك ذب لع شن ذ اركي حقد كيا تنسو نارام
 رشف تكس نابذ
 طلع امتيازا اكىداكو عري لذي اك وعنا ترطح

 < لاه ذب لرداهساحاج مارب من ناب تسمن لس
 ايلكك لخير يصد ايي اكتطسول ترج
 لمع تساوثرو كش ان ةرصأ كفسو نااردرب

 < لوم نلث دودروا كرو وركن ولاوثلا

 قاع للامم لا لاو اجب

 بالاكل وتهرب

 مدا تقي كى يخرب

 توم يتشا

 تاتو صج لاي كفي ترضخ

 اق سل وكارسدد هد العا قو ر ذاك لم ولعم

 كرروس ارق

 تيماض ل ن ارق

 ع رد نخل ىااع ردت



 مول نال . يقل ا

 ناياشن ىلا تدق ني
 تق رورش انوع ء قرم وج تك اسكس لاف كل كل 3

 تس ةابج تزف اركاب لب ترف آرارلا
 < ذا لج «لث ذي اه كح لابي كلامج ناسا
 تدفن وف اقروا م ذارتاو مل اكدقلا

 كرراوتروا عظاثت

 لوم سئريغل لس ىلا. رفان كسا ىضتارات كدقلا
 لامها سمي ساكس سيلا رب قش كى ارب لوك
 ومرت قى لاتن اك

 جاتك ين دلفي جس اج ناياكتسيرش
 رارصارب تييبولاهتس تبين اي د

 ل اتعود لك ساروا ن وفاعل اراب

 لدن ناش

 زازعا كولر وا نوبي

 تلا ل يرش لو اياد لج ناس قرش
 لاك اغا

 للون ناش

 ب نرش لع ناب ذى قي ىلا ابر
 لرفاكتماروام وت

 ايكايكل فان لويكل ب ناي رع صن أرق
 رش رم

 لع للا لوصا كس ترد

 ل قس ىلا ىف دوت ايان ركل ل قس كادغ

 ركب شو كت

 كوع الن لاح اكل وسن“

 < لام قكررارقرب ىتزجب ديفم لع ايند
 قو لم اراك ورب لوح ل ترخ
 لاك اغا كيا
 بس ام انع شب كح اوك لوب فرط ل العب

 تاناونكو اضم تسر يأ

 هس تلي عم لاسم ىت تيدالد

 2 أ نس ع وماجتم بايسا ىكشروا دام

 سمس غي كاف
 0 يظل
 لوبقت ىلع اعد لوك اي لك مكاربا ترطعح
 كي طربا ءاعد لع نتي نلرشم
 كح لع اج لدب نلمس آو نا ذ لع تمم يق

 امبر
 دلل ارق
 زاعاىل ارق

 نر وان
 باد الت 2

 ديهداب لاح آ
 ىرلم ولج كس طفل امج
 انني نام اتي دوج اكل و طيش

 باقاكشم اد

 مك جدال نان 10 طش تلاو دبا ترض ؟

 بابسا لس باش

 بس اكلي
 عوج لوك اك

 بس ان بلاك و زجج ىفح ْز

 ماظند هرم لا رخ

 مزارئااك ع روم مروا كرتز

 تمل ع شاد بي كن اطيخو نانا
 بنار اكلوعشور

 تانج صن صد

 هس زاوروإث اسهل م“

 تتذواكب اع ع طولم ول

 لاعتسا اين ومس فرط ادي

 بازعربر تروا نإ ديدواملي |
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 هر لا

 ىتربكى مع
 وك 040 آر ثت اف روس

 دقي رط اكد يح ذب دق اف ةروس لش ذامأ

 باوج اك اروا بش كليا

 خرالعاك ىلاثي ب
 راظتنا كلا باع

 مشرك ىلا ترددت

 قرف ربك رواش آو تن
 1 نول لا لشمس

 1 لمى شي ق
 نيعراش يس دوا تنكا تاءاهنا لادم
 يح زيكا تكالبددايذ سر زر ان كونك

 لور اكل ولاو ل اءاشروا تن ا. قلت لس ىلا قو

 ضاعن لش ثع دعو تيأ

 اياك روك تاب ن انا
 اه ليت ايخا مكونا لوك يقع اكترخ
 ىل وفرك ع وارااك اخ

 ترق ليك حس بس ليف مالم
 لج حس لش تابت ارئكس ل تادف كاس

 نتف لحفل
 لايثي كى اقتادغ إي لو لاي ددداحيبد تشرف
 لاايخداضتماكن بكر شم سنى الروت
 مفرش
 هسرجاب حس تورك روت لالا ىلاختادخ

 لاما نوثاق
 تعسر ىق وروا كدت رو ليل مخ

 ب تقني رت كياهددد

 2 لن كو دود حس ل ل نونو حظا

 .. قراواديي ولج

 تلك اسعاد

 سارودأ *

 افغك_ لس لو رايدر

 < نوت ىبلاع تر

 شلكمة 
 لو نك لاهلي كس ىزوربس
 رماب حل تفرك روما ثلا

 < انلسركن ايي ليش ليا شا
 سور كل ثوم
 ىلا شئاغخب
 تيعماع كتي
 تاصئاو لزرع

 الغاني

 قكربع اب ىدتباي كدبع
 كدت ز» زل اي دبخ د افددوا تيما نام

 قلب قست دوب قس رتب

 < وى اقتدتلا فرص ن7 اكس كل اطومار#
 مار كرت ليغ

 دير طا قت وكو

 <« واد كد رروات زل حررط مار كود هارى د

 < لاقي زطاكن آر ثق كشك
 دحض اروا تن ذاجا لك شح لوب

 < لوم ل دب حس حر الطصا يلو قخم عر !اطص ا ىل رق

 ىذلا نحخبس

 ليف لك خر ارم نعقاو
 م اكيطرس دوا نرارم
 ؟اعورروا يلاوخ ايس لوم خرارعم ىلامسجوت رض 1

 تالاكدا ىلع تالامج

 تالاكشلا لب عرارعم ىلا رسج
 ؟شأيلوم ىلا لكل ع جرارعم

 تاهتقاوك يلو كرم لكل جك ارسا ىب



 موسرلج داتا رو تنام

 يجو قسد تي ءآ

 اترك يبن اينا لي لرب ىل العب نام
 < لامعا ههنا ب للحب
 - لوبد لاك ى اجت ىكارما
 نو كس ةررطود نانا

 لول بابلاع
 لوتس لوراو تبرأ

 لرفاكذي ريت فرعا
 ورد اع

 نا ىلاسناماعروا سر
 جس اج: رك بتم ارد نش

 < لاك تزجرب كتان ك
 < لامجو ننس اتم تانناك

 باو كبش ليا
 باوجاك كح شراقن لي ثي دحو تي

 لالوتسار قرت قوز يعن ل1 اا

 < لوم وم الكم

 ناصتنن الى الكت

 رادع ذاك اتوب كاد فرص لم

 ىلا نو اهترواإ جربشم

 بلظم اك وب تكس تضخروم زروا حرا تمن عقاو

 لانانإ
 لح لوم لطب دمت لب باي ل تاب نيس او هس ان لاما
 راهعاكن وش اساقيقي ترضخ ؟تلودب كى للا قف وف

 دع وب سب
 تايتاو قلت تي

 < تدابع رتب ليا ىرا ذكري

 ماكر” ل ع هراب كس تماروا قب ترضخ 1

 نرش دوك مام

 تبان اونو نا اشم تسر بف

 ا يدب

5000 

 5 اب حس كم

 ص ىلانام
 دول تانجرلز

 لايباركض خود

 نش فاي رعد
 باوجاكن ارق

 راكبا ىلا

 للم اجيب اكل وسم

 لش طل
 تتعرى ن نانا ماك اكت ادب لن اسما

 باوج اكون

 2 ا عر ارسل رف قد

 سكات تيينىكى ذابتسار سيرف كرافك
 لوى هس كراظا زاب ل م تروص و نعم

 لات رورض
 شرات عش

 ل

 هس قوم كوبل ارم تس تضر

  شراخن ب اظب اكتم 1تكذةثيدع

 <سدارم ا يكس ذكي دج

 لو تكسر تيرثيح كك جب تفعل لنخا سس تسبب اند
 < قا اليا قادصم كنترروادثلا
 هدا نع اب تت دو ذودايذ لش ذامفكرجج



 اان رايإ»



 نرردتعي

 عمت لك مروا نيود كف لص نق انم كش تمن
 يقلذ ل

 نرفع لل اع , انمورق اكروا إو 72

 بتتارم قرف جردب جرو لش نلت ان عنب ء نكد“ ان بانتس
 يصور ؟ احل اوس احل ل ذا

 0 تاتقكدن»

 مهئاواكرار شرب“

 ريق 1 اراك تراه بح ف

 كا نا رق لس ل مون ع انس اين

 كا 3-3

 رواحم ىو وق نلا ناار تديضن لبا لق“ بيج

 ايكو 1

 راقختتسا تملا 35 هلا” نثر يس خامءاتم

 سأمت احد اذ يك 00

 باطما هل ده نر 5 7 2000 با
 ب افك رفة قب مقوم تعرورطو امج

 دابت بيرت

 كيو لو
 لال نم كى ماروا سر داو

 حا فل

 ل الرسام تيب ولا ريح و واحس تيب وي دايت #

 نآرقب انته فلي رظاس تضف ارا نول
 < هان ل الرش احس

 بانج اكل اسروا نيب

 باوجود لس لاكشا للا

 هن تاب ئرطت ب ياديحو
 تاع كى رطش جرو رش

 حقك عت سيك تاس قل. ءاهد
 رات ل لوي ود

 باق“

 ةدرب لور

 لس كاف كرك تتتا دم
 ناسا نب 20

 كرضقل

 < طلغ وج شر افس اكل ب

 قرف اك تلاع ىل لاش ا لل سرب صو ترج ار

 جس اماجومراكشاكب ير اشاس تلاع كاين

 نانا ل
 قري 19 ص < لايتم

 ملاذ راك ومر

 000 لسا يبقي رءارادماك

 نتي لكي
 35 2 ام ىل ركن 1

 < رفيع لش لما زج رج
 17 اكن مارس الس ا م

 0 0 ايا تئارص

 لكل بك اع رط كيو ترش 1 توب ىلإ يو تءرح
 وابي نت ترك

 بايماكرلوداج لن بى دوخي لب باقم كس أ
 سوم
 كا نول اد انااا ب لاو تسرتت

 سلوم تس سوفاوجب ديما كنس ا

 لوم لس لوعزو
 بلطم اه ازب ريشا ناكر وا لك وأ
 تيبلاركت
 رثاء اعود تيل
 اعد

 عال نايا وت

 تانك وكف
 سبلطم اكن ول سس ملكا رواش لن نآرث

 لاعاكس نب موق
 نا
 تقيقتن الا ميل ىلا

 باوجار تكا
 سناب كرمت ى رك
 كداب ذل نيد
 قرفاكر كد ردا لي 7
 قكاو كس غل قمم

 ركز كر ماكر وم وق افك

 نامي دا فن ارت
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 مل َنِمْون ْنْل اًورٍذتْعت ال ْمُهَل لق ٍوْرَعْلا نِم 'مهيلا ْممْعَجَر اذإ ٍفَلَحَتلا ىف مكُيَلإ َنْوُرِذَتْعَي
 22 فعدم صماو تاس ع : ترا دراما ١ اواو رى فرم ع باع لع نع 3-2 2 هس د سا ا, رجس رم“
 من ْوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُهَللا ىَرَيَسَو ُْمكلاَوْحَب اَنرَبحَأ ىأ مك ٍراّبخا ْنِم ُهَللا ان ابن لق مُكَقَدَصَن

 ْمكيِراَحُيَف 60 َنولَمْعَت معنك اَمِب ُمكبيف هللا يآ ٍةَداَهْسلاَو بيغلا مِلنع ىلإ ِتْعْبْلاِب َنْوُدَرت
 كل مرقد 4 مس و قم باو ار“ تا مهد موي رار لس و َّ 0210 03 0 يف سارع يجج

 ٍفْلَحَتلا ىِف كُوُرْوُذْعَم ْمُهَنا كوبَت ُنِم ْمهْيَلا ْمتْعَحَر مبلقنا اذإ مكل هللاب َنْوفِلَحَسَس ِهْيَلَع
 زا م وو عمو ع را الا 2 رق م2 0000 م ا ل 0 م 44

 "منهج مهنو امو ْمهِنْطاَب ثْبحِل رذف سجر مهنا مهنع اوضرغاف ِةَبتاَعَمْلا ِكرتب مهنغ اوضرعتل

 2 ترو >دثعء رو 2 عي م عهد م عوار مولا فا اع ساو مل متع | را مارح ل

 ال هللا َّنإف ْمُهْنَع اوضرت ُنإَف مُهْنَع اوضرتل مكل َنوفِلَحَي «.) َنْوْبِسْحَي اًوناك اَمْب ْءاَرَج
 ورا اعل ا زل ريو واد مح زي اعل رع يقر دعا دا عقوق ا جا دوب 2 ال 3 ه2 ّ 0

 ِوْدَبْلا لهأ باَرْغال ا هللا طخ عم مكاضر عفنيالَو ْمُهنَع ىا (09َنيِقِسفلا موقلا ٍنَع ىضَرَي

 هودي د را م ف 022 ير ا وقت رجلا كب 0

 ىلْوأ َرَدجاَو ناّرَقْلا عاَمِس ُنَع ْمِهِدْعُبَو ْمِهِعاَبَط ٍظْلِغَو ْمِهِئاَمِحِل نُدُمْلا ٍلْمَأ ْنِم اقافنو اًرفك دش
 قلب ْمُيِلَع ُهَللاَو عئاَرشلاَو ماكخ لا َنِم هِلْوْسَر ىلع ُهللا لّرنا ام ةَوُدَُح اَوُمِلْعَي ال نآِب يأ ما الو ريا ا 0 ا ا ودا مارد تجدر و ا ل اع 22

 ها ه2 ا عل ها 4 ماد د ا نم هوان ْ ورم

 اناّرْسَْو ةَماَرَع اَمَرْغَم هللا ٍلْيِبَس ىِف قفنُي امذختي ْنَم بارغالا َنِمَو مهب ِهِعْنُص ْىِن «) ميكخ

 0 ل ا زو كة و هيرب عا ير ا قا ع 1 نفع والو و ع ص قاصد اهل فو قو ع ل او ع وو ع ع مق

 رئاَوَد َرِئآَوَّذلا مكب ٌرِظَنْنَي صبرتيو ناَمْطَعَو ٍدَسآ نب مُهَو افوح ُهَقِفنُي لب ُهَياَوَُن اًوُجَرِي ال هن
 ُكآلَهْلاَو ُباَذَعْلا ُرْوُدَي ىأ َحِبَمْلاَو مّضلاب ٍءَْوَسْلا َةَرْئآَذ مِهْيْلَع ٌصّلَحَتَيِف ْمُكْيَلَع َبِلَقْنَي نأ ناَمّزلا قل ريب دك م7 را ل يا 2 2 مارا عك م 5 م مريم ر راظر# سس را مص ىلع 2
 0 24 او ع 2 او ا ظن و 0 الدو 0 0 نا : صا تع وج ل 0 وك

 هللاب ْنِمْؤُي ْنَم باَرْغالا َنِمَو مِهِلاَعفأِب «هؤهيِلَع ِهِداَبِع لاَوْقآِب عّيِمَس ُهَللاَو ْمُكْيَلَع ال ُمهْيَلَع
 2 حم 00 عروس "ع “نو د نو م ع واو نقاناع ف ءهرإا همم لم

 لل ةَلْيِسَو َوهْللا دنع ُهُبْرَمُث ٍتبْرق ِهِلْيبَس ىف ُقِفَنُي ام دخعَيَو ٍةَيَرمَو ِةنْيَهُجَك رخآلا مْوَيْلاَو
 93 داق 2 ودول دعو لام 2 ادد مومدمد ها وع نست كا اوم مم 2 207 00 3

 هَدْنِعْمُهَل اَهِتْوُحْسَو ِءاَرلاعَصِب ةّبَرق ْمُهَتَفْفَن ىأ اهنإ الا ْمُهَل ِلْوُسرْلا ٍتاَوْعَد ٍتاولَص
 71 6 ول خد ريوق ىف 30 ا كل ر رىقأ# مقر

 مهب ©0) ميحر هتَعاط لهال روفغ هللا نإ هت ِهِيَمَحَر ىف هللا مهلِخْديَس



 «*ب م 5
 لاول هر ت مع 1 0 وسب ارسم هدا ! موسرلج» نال الج ريش روم نا

 د في شل ءابج ) لت 1 نس رك زعم لاي # دابتوو قدس قاج لجلال( تس دابق ) لاي كح نا مابسجب --: 5
 يي سس ميني سم“ ) شكلساو دس /رابتقا اراب كا بسا "كاني دش لث ابا تادازح» ود ابا( تل نلا) ل نتج ام ل "ا

 ل و لوسر كارول دقلا قود ردا( جس ىدسد ات الاع سراب )تس جد الت لاعاد اهم كرو 0

 تالا سام لأ 55 تر جا واو ريشول وج كسكاجس يدان ءرط ىف ىلا( يل نالاتس 0 1 يروا جاتب دامك هد راش

 كسوف ناش بقي س» ردي ا اد قيقا موك يك كاكيس والت سم 5و يس( رشا نس

 نا مك هس لي اباه هل لافن اسس داهتيروش تس« وتس طر طع كفن يرش ل دابج ل باو تلت )
 كنا( ىو دنا حس جب فاي دب) نش تك ياي دارك تدر تس نا كت ايو( هرلان ور ريغ تمالم )وكر روس

 كنار مر ماوس_ةءاوبج مارح نا 2000 20 نو كئايمكنا ةرضلو بانر قوظم كن انين م

 27 ونلاو رامبل حس رجاظ تاع سوح ل ا قس كو يرثعيم اذا سمى

 روا نر معسل )ل مج تنودإي زعس بس لع للافنورغ "( دششاب هس لذاك م )لابي .( لتس: تدوس

 نأ ان ماكاو ع م لاوس وسر يا كس شلال ن و حس ب او لكس لادوا( حبك سد دود عل اوعي كح نأ قروا حس يسر ولا

 رقت امس كس حلا دا( قولى )نين ل وهن ر ملت دم ىلاعتدتلا( ماكحاروا شا ا قت هارش ل ) ىلإ درت نا لإ ك

 ( لي وار لرفلا) لج سر يب ريب وجل بل لاسم ا لنا لع لون اهب د لا روأ لايت لس و فتك تسمى ب( ا
 هس وعمر دوس 2 نك 2 7-1 هج د لثوت ىو: ريما لب اوس لا دكني تن رو كاوح) نب تك دا ع

 ل ؟ ايار ليان[ را 47 ا مك( لي رظتل) لب متي الا ل روزا( 0 0

 نت نادوف ناد كس شرى رب كج يت قيق”( اج لئار اكل عررط كلير وا ةاهوم فاظ هس داب راكب القنا تس لل

 رجلا رول( تع دابق اكرم ل ااخس نادر نرد اكليل كسا عدوا كات نس تاس كس فروا م هي وسائغل ) لج كساوشثلأاو

 ب اجلال ضن ندي ولاد تس دك تاب ددواهسس راب سر دل( حس لوم اكيَح نا )رواع تس ( كباب كلون: يس)

 رثلا هس اسر 0 لم للرد زمروا يبت ليث )نيب تك رناميارم ناو تمايقروارب هللا

 0 20 هكوقر نس ل ل رم تك ليسءاكل واعد لفل وسرروا برس

 0-5 كر ال زاروا ( ىح )تصد لا لذ أ ل( لال قا) كلك نا( اس اول بار

 ل

 رك ت رز حل نات كل لاك داع جه نلازمدنا نس لب .ن وراتعي أ نا

 ماس اجي كريم هللا ىل-سايكوراشا فرط كغ ومدئا زك مال ب مكل رض اطج فس : عل
 قوصوم نم .لختي نم( درك راشا فرط ىك لحوم فو زيا يلع نولك شن نوروذعم مهنا_يدرك اضا لدي رشترللرماظ

 -< لات ل وعفلام رغم روا لوا لوعفم . قفنياهروا_لوصوم اي

 قاوم تابآ ناد ل للا 7 اهب تقولك اور ةس سونج _اهقركذ اكن يقام نلا لبن تاي لب ا :تابآاين 3

 ثايب لك ىلا ل نت - صلطلوم لان ليي سس ىبلاو كب أ ق كتيب ايوك-<س نايباكل ولاو فس ركل اياب تاب تقول

 تي ادع لس لاه ديقو كب اعل لاراب كر الاعب خلا اورذمعت ال لقرداع نى لوك شكلو ذب



 اا هحا همس سم1 3 م هيوتلا روس. 0 رسما لس موسرلج» نيل الجري 0

 هلك راج لاف تكل لون امي 4 + لاراب اري شل انم لابي دح خلا بارعالا بارعالا

 505 :يجول ل هر عمنا لسشفود كف لعتس نام لي تيبآ بسس قروب

 0 ا ل ين 50000 اير كاب نم سضرفوو كنس رك طر وا فطع لس نام

 -_ كاران ىك دتلا هس اوض سعات سودروا اورذتعتال كا لإ تداعب رفا ننال كسلا نك 0

 ب -ومووصتا سر رصد لن نكي رواوج ىلوا شخ ف بسس 3: ل خر جاطغ اي اكرسو د شرع ىف ضر ولوج لوا شرخ ىك
 لح لردك قي ترروص لو ل ماكحا نوح نر ا ها ند

 و: ياخ اربعل لس لئارواومت ! ور ذتعت الأ للواتس نا, زروا كرته ا ضد

 هاي كفيك وتئاببي د نامفصروا ارب ىكن نم لابي و. : قرف لع لوتتأبيي د لل انهو رف اكروا نارلسم
 فالظرب < قار قرود ى”ت نامياروا عروضتو عروشش لم نا كس للا لي كددويد ملكي ايس وول مل وال رم

 يلاعو اري لايب وض كن لاهيا للاكل ىلع اقر ناعس لل لو ةساجةسآ تابت مل اوضمد كس سلع ماقر»

 حل جالا ناو هر ل رب املج رت الو م لابي نب تسال

 تجي 2 لل اك مقاس ىلرشوف يك بس انو: بشي ب امرغفم زنا

 ا ربنا هيفا مد انت نعت لاءاييلا ىلع مالسا لو اذ كب تاق

 كس ىلر شوخ قى راوك ا ىداقتتعاري كل ساه بولطمو بوم اهبط قت ف نم لب سس تبر دام قرا ل
 نطل ماب ناب حرت ل دس لي ارت ني وكس او نمل واير شلح .او نيس هر ب نان قوم عوار

 وم ان تدي كىراوك كاوا اول لم ل لوم تر نر

 نعل درو مقر مطب دود حس تب الس /اوب مولعميس_ ” خلا بلا ر سعال تيد ٠٠ :تءايآ فن اطل

 كل اناك لدلك دعاس خلا بارسعالا نصوح آ ج_”ابايماتباذإا اكتسب ب تقي رطل

 نك جرة تس اك تيب راعرولب ىلإ يس اوكل و زي نارواك كل يوك امتألا وج نلي_ اوم مولخم ناو 8 جرت سَ

 -وم مولعم مف ب

 لاو ناحل عيمحوا ادب دبش نم مهو راَصْآْلاَو نيرا نم حولوا نوفا
 ْمُهَل دعو هباونب هلع اًوْصَرَو هدعاطب ْمُهْنَع هللا َىِضْر معلا ىف راسب ةميقلا مْوَي ىلا مهوب
 ٠٠ ميِظَعلا وفل كلذ د اهنف َنيدِخ : 2 ٌرهنآلا اًهتُحت ىرجت ٍتنَج

 دق لما نمور رافع ءاعجش هناك رف باَرغالا ْنَم ةنيدلملا قفا ْمُكَلْوَح ْنّمم

 طرا عد

ُباطج مُهُمَلعَت ال ارم اَو هيف وحن قاتلا ىلع اًوُدْرَم اضيأ ن وقفانُم
 سو هيلغ ُهللا ىلص يل 



 الءاتا هر عم ) ب ةوو وتلا روس ارواب م موسر يبت ندم |اج رسسش حى شو مج رتل اهغ
 ا 0 و ا

 ىلا ةرحخ . هيأإ ىف َنْودوُي من ِبَقلا ٍباْذَعَو انّدلا ىف لتقل هلا وأ ةحيِضَمْلاِب ٍنيَترم ْمهبِلَعنس ْمُهملعن نحن

 اًرطلخ يحلو هنن ٍفْلحلا نم مهيأ ارت أني نزلا موز ا

 نإ مهيَلع َبْوْنَي نأ ُهَللا ىسغ مهدت َوهَوعَيَس َرْخاَو كلذ رق مه اَهَجّوْهَو اححلاَص المع

 هر تاوخح رع هس ىف هتف اكو ها ةَعاَمَجَو ا يبا ىف تلنزرن 4 .مْيَحَر ٌرْوُفَع هللا

 نم ّلخ ُتلَزن امل مُهّلَحَف ْمْلَسَو يلع هللا ىّلص بنل لإ ُُهَّلحَي ا نااوفاجو يو كسلا نق

 مهيلع ٍلَصَ اهب قّدصَنَو مهلاومأ تل َتْلُث ذخاف مهبْوْنُذ نم اهب ْمهْيكَرتَو ْمُه رَهَطت ةقدص مهلاوما

 ملا 07 مِيِلع عيمس هللاَو مهن لب ةيامط ل ا ةمخر ْنْكَس كاتولض ّنإ مهل ذأ

 نر ل تاو وق هللا أَو ِتِقَدَّصلا ليدي ُدَخايَو هدابع نع ةّبؤتلا ٌلَبْقَي ون م ار

 مهل ٍلقَو ةقّدصلا و ةبوتتلا ىلا مِهَجِئيهَت هب دضقلاو ريرقتلل ماهفتسإلا زري هم جلا مهتبوت لوبقب

 مللع ىلإ ثعَبلاب نْوُدرَتَسَونْوْصْؤُملاو ةلْوْسرَو ْمُكلَمع هللا ىريسف مش : اما وامعا داذبا

 لحل َنْوُرْخاَو هب مُكيِزاَجَيَف «.دَنولَمْعت منك امب مك ككبنيف هللا نأ ٍةذاَهْشِلاَو ِبْيَْلا

 ةبوت الب مُهتيمي ناب مَع اما ءايانب مهنف للامة نع وم كوة َنْوَجوم

 نب ةرارم َدْحَ نونا ةثالثلا ُمُهَو مهب هعنص ىف 8+9 ْمُيكَح هقلحب ُميِلَخ هّللاَو ْمِهيْلَع ب يو اَماَو

 ّيبنلا ىلإ اًورذتعي مَلَو اا ال علا ىلإ المو الشك افْلَحَ هيلا ْنْب الهو كِلاَم ْنْب باكو ع ءيِبَرَ

 0 ٌسانلا ْمُهَرَجْمَو ا نيم مضر مآ فَقَوَف مِهِريغَك ْمَّلَسَو :هِيلَع هللا ىَلَص

 اًرُفك َو ِءاَ دجسم لهب ةَراَضُم ٌراَرِض َنيقِفاَنمْلا َنِم َرْشَغ انإ مهو اًدِجسَم او ٌوُدَحَتا نْيَذْلا 0

 ٍدولحب ُىَئاَيِل بهذ ناكو ودنع نم ُىَباَي نم هيف مِدْقي هَل الَقْعَم َنْوْكَيِل بهاّرلا رِماَع يأ رماب ُةْوَنَب مُهْنا

 مهضغعب ٍةولصب ا ريدلا َنْييِمْؤُمْلا نَْ اقيرفتَو مس هيلع هللا ى 0 0 ف

 رماع مباوهو د هئانب ]دق ىا لبق نم هلوْسَو هللا برا ْنَمَل امر: اًداَضْرإَو ْمِهِدِجْسَم ف

 رححلا و رطعملا ىف ن تايماع نفرد نا لا ةلغملا الا هيانب اندر امن َنفِلْحَيَل ) 000

 هل ل 10 01 200 .نؤيدكل مَّن دهني هللا نيملتسلا لعمرو

 ةساق ءااكما ريعج هو قرحو ومده ةغامج انس اف أَدَبأ هيف اضن مقتال لزم هيف 3

 ماو . 0 2 تأ و 0 7 5 ا 2 معو ع 1“ ل

 راد تللخ هون عضو موي لوا نم ىوقتلا ىلَع هذعاوق تدِبب سسا دجسمل ئيحلا اَهيِف ىقلت



 ٠ ناو هس 1 4 لطم عيوتلا قر وسم اارسبأو نري م موسدل» نال اجر يل مو ا

 مه لاَجر ِهّْيِف هيف َىَلَسُت َمْوُمَت كاب ىأ أ نأ هنِم قححأ راحل ىفامك ابق دجَسم رمَو ةرخهل

 ىف لضالا ىف هل ماع يَ مه نأ مه نير َهْطمْلا ُبِحْيهلاَو رهطتُي نا نوبحي راَصنالا

 :ايئاَبُق دجُسَم ْيِف ٌمُهاَنآ َمّلَسَو ِهْيَلع هلل ل ا م ف ةَمْيَرَ نبا ىؤر ٍءاطلا

 لا ىلا مَع نسحأ دف يلام هللا ذإ َلاَمف
 و
8 
7 

 ىذْلا :ريطلانهامت مك دنت كفا ىفر

, 2 

 ُنٌولْسْعَي اوناكف ٍدوهَيلا رم ٌناَريج ان ناك لا اكن نقلا كانزفو فو لن ورهطت

 ٍه ُلاَقَف كلاب ةَراَجحْلا عب يع انك اَمَلاَقَف ُراكَيلا ُهاَوَر ثيدح َىِفَوا ٍرْلَسَع ا ٍِطْئاْغْلا نم 0

 مريخ هب ناَوُصِ ماو هللا لم ةئاخت اقل ىلع هناي سبك ْنَمَفا ُهُوُمكيَلْعَف َكاَذ 1

 َزاَهناَف ٍطْوُقُسلا ىَلَع ٍفِرْشُم ٍراَه برع اهيركت روزا شي قرش فر اَفَش ىلع ُهَناَيُْب سس

 ير يرتب ماَهفَتْسإلاَو هيلا لَ اَمِب ىاوش مشتلا ٍدِض ىلَع ِءاَِِْ ليمن ٌرْمَح معه را ىف ِّئاَبَعَم َطَقَس هب

 ال /..: َنْيِمِلظلا َمْوَقْلا ىِدُهَي الُهَللاَو ٍراَرَصلا ٍدجْسُم ُلاَقِم ِْناثلاَو ٍءاَبَق ٍدجسُم ل ]ادع ده ردح لوألا

 هَللاَو ائوُمَي نآب ْمُهبْرلف لفت عطقت الإ مهول ئف احد ةّئير اون ىلا مَا لَو

 مهب هعْنُص ُنِف هإ: ةهيكَح قلب ْمُمِلَع

 كلج ردا( باح ماي ل دوب اوشا مس ىلا ) ب لاو # لل باب كولوج لع رامصتا وا نيب رج اهطدوا ٠:٠ :مر

 قى نا)ت بس نا دّثلا 9 ىلع كسساو لس ى ورتب ىف سا( ل م لم هتاس كس ذاب تساررو' ضالخا( ليتم يق) كو

 نيو الرع اإ كابا كلج نأ ةنئشارالا نت رن( كب كنا ياعسى نا ويمت وزر ازور( تل تع اهل

 رب 00 رت للا شيم هو( جس هدإيذ نماثفل ل تنأر ثليادوا ) ل ةىدبب لرب كي

 لك ) ين لولا هدي هك دو( بأول راقغروا ب راف نقئانم لامي دي (نولاود دهسا ) اي ل أ #©تابت

 تأ بآ( له سد سؤ يل اددا لج د د م لاكدح ) لو كوم قاشم حررط روب شن قافندج ليث تس ( ن دان

 لوب لحجم هس كت كحل لاين لاب دا ا تنس اجى م الانا( ع ب اطفالي كل لإ )ةاج ست

 كح بع اي عج فرط( منت ب اع ل ها تبا ل تار (وورمم( كس نوم باع راقت ل "5 "اج شضربقردا كح سوم لادا

 ع يم <

 رع مع

 هسآر ثروا ع تلفت ) ادبي لس ساجد شدابت )تيا ناب وأ ل ويطل ىلإ اه لو 5 (  ءارشمو ) ني تواروا تي روا

 لرسا انيل رك قا ا لويطممل يل اح اي نوع بير ش شف مث ءابج لحي تا. لا) تا وج كح كن ماكدجم كس شح وبا( -
2 

 ل لأ تساي دقلا يشب ةسارق ل وذبم يقع نا 0س دي هب تا داب ادق 21 كاين ام

 تيآىلا)
 َ 5 5و رش

 اخ !ىئات ا راو مراح © نا 0 ناو ريسكو دكر اواو ل 2 خد 3 اب ايت يلدع دن اب تس
 4-0 53 0 1-0 0 .- ام

 - م
 نواوتس د 20 2 3 ل 5 ةةهعرانةساشن يلوا 2 رم لاو تء#ر لا ىك ذء كحاو

 2 نينا بت دامدالام ا -

 م

 تسر نيا يآ قاوم لذان تي ادم بس يأ انج دوعن: هنراع رت لو لل ضرك رت ىلع دن كت



 1١| حاوم 5 4 ]طم ديوتلا ةروس ا وراي 3 موسرلج» نال اجر يسضتجررشورممج رت نيم

 نا لي درك اص كاي ليتأ بدهن رذ كس ل ةيتج ركل وق. ق دص سس لي لولام كح نلا بأ ( الا ذ لوك بأ تس كرابم
 اعد لأ ) - هيك رت اد لعب قتل نا بآ زين( يدرك رص رك سنا لا. لات فس يآ غانج تس لئاطخ لك
 < بتل وق ق ثا لا ل اد ىك ت”روا ) بح( تحار) نول ل كح لولو كح نلا اعد آني( كحد سد ترب
 بس ما, رف ل وق قف ككل ودنب يس قفا لي مولعم يأ ايك- لت خس اج بق« لان لح بوق ىلاهت ثلاروا( لان كح لس .كنانببا
 < الاو تمر لئئاذب دواس الاو لكل وقود إي ز تس هدايز( بوق كل ودب غئيسا) قت هلاك دوا تس. اتركل وبقوكت اقص و دوا

 بضل كه كح دابا( تولولماعاي سنا )ب آروا( جاني د بيغ لق دصروا ب ولرصقمروا حس كرير قلم اييفتتسا لابي ب نا )
 رورطروا_كع أت و كر لسمو وا كبت د لكل وسراكرثباروا لن توب بل لني هستابقل فس رشات ا-ةءاجك ل( وعاع

 ليم ووس ( دقلا كتم ) لوم قي دوا سو ديشيل تاير لوك د تس مكس لبد جانب( لي تمات) سايح ىاسبت
 اكن لن ( حس لي لولاو لب كير شت لش دابج ) لإ كولر وادي رول( ع دملدب ب ا لب وو ل ب )اعد اذج اوم ايكب سار اي

 ىلع داب كس نا )كن ؟متاكدثلا( سلطت لاعم كب ونش خرط ل وفود حت سسكس رت الب وا هرم ظفر ) سى قتل احم
 تلاع بخ( وكن ولكى ا) ىلاقتدقاروا لا رفل وق قل كن لا( ركب توم قالب ) سد بااذع لأ هو هدام رف كيس اهو

 تاكد نك هرارم_لح آل وج كل تاارطنت نيش هوو ) لون لس او تست نب( لب نس ركل اورد اكدت سك نلا ) لن كس او

 جررط كل ورسوو رك كح للف انمي كك هد كت تس رجو لكك مار آر وا ىدنم سكول يعا نلب لا لب كل ام نب بسعأ

 هس احم انقروااب راكتل كتزور لاكي لاهم اكن ناس جو كل كس ومدن قرضا ك- كس تدذعم ل تصرخ لفي ترضخ
 ا بتم دس وينج لو ىو( كول لت حس لاب نادم )دوا( قوم لوب ب كنا رجب كك لابي - اهجناي درك سكي اباكن لا

 صاع وبا ) نب ركرفكر وا( كس حس هس اهنبب ررضوك ولاوإبق هم ) ل ابا نااصتقن لس ضن سا( ل2 نيقفزم هرابوو) ى زك
 ني فق نانو كيب 0 رسما كل نا ل لي تورو نو

 ا ناامئادوا( اهتناوم يك ل كس نارك شع وف ف الخس في رك للاي < مودرصيقر ماعلا دوا لب اي
 لي كك الع لوس كس لادوادقلا لكي تس راج لي انيو اك نيك كل كس كو ناددا( كل كس نس ؛ ة/ ين ذا كس قبس )

 كس ل ا) يلطما رايب هس يبارك كس بماررماعولا قتودارم حس لا هلك س ف انب كس رارطره ا قل 0

 ل نوناطسروا ىلاسآ كل كس لور لش مترعلس رك شر دوج( ماكل ) لاعب قت وكب اوس لا( تاع

 قفح ذب زار ل رارظ ريس ا حس لقب ترضت [ن# لوكول نا لب داب سا ) ليث ل # وملك بوو كس هاوكه ادا( دج تلوبس

 ل رسل ع درا نا آر قلعت سا كل تسانرد

 راد“ داي كرب لت حبلا( لي داوي ليز دادس« فابن وكل ايوروا قداوللل ارو يدا ديفا تنام كيا ل

 -اريبج_ توك كر تذو ل ىرو فير خت م دلك تسر واين كس دارمابق تم 0 ري قو قاعس كد لدا“ لت
 كلاي بوخ وك( راصنا ) لج قدا يرا لابو - لوم سمك( كح كس ذامن) لش ىلا بسآ 2ع نال لا دو( ح لس ىداخب

 ظقل 2 باول سبأ شن ) لب ل راب كر اك بلال نازل نحل دو ناب

 قلل 56 كسلا ل اور دعاس تربع رش حى اف ريا تسب دوم ل اط م ان دااك احل صارد يم نو رهطتي

 ملل مس كاي نال ول عك فيرى ف ا قرابقتف_ لاقتشا ش دق دهن كراهتكا ادا فاش ح



 00000 كلر هيوتلا ةروسءاارسموراي ا موسرط» ننال اور يتب كرر تل

 تجاحءاضقروا ىلإ تحس د دوبي لب لو ذب دامب يتركب دوا لمد وطن لس لا :رثلا لوسر اياك رع فس لومفا؟ ومب تس رك

 لولي لأول لك 0 ا "راصد يك نلا- ل داع كس تأ تسرب ار لس

 هدايك( ومردنب راكب لا مق كورت آ ا ذبل عم تاب قي لال ابا فذ بيض تس /لاتسا ىوكى لاي تاس

 كس ( احح ) لاهي ذس لوي ىكر ب( ديه ىك ) قروتشوف ىكاروا فوخ هلا داي كت داماؤيا فس لج رت

 ك1 ذك ) وقت سدو 200 سهران دجتاسكسءار ناوكسرواءار م“ ف ف رجاتفا) كرد اينب كتسدامت ايو رانك

 ىوقنوج لت راع ساس لامي جس. وويل ) كب للي 9# لكم ( تيس او نس اني )كه وكاد هرم ( ع بيرت

 0 مضره "اثم كلش قرود < ارك شم لقلت رتب“ لوا نش ىو رقلم (يظنتسار واوم كاب م داينب فالس

 ولو كس ناك ركام 0 < واذ كس نا شيب ع لا نس لوبا تاي يسد سكوت هجرك وم الف جي ارا روا

 رت ارسلس ننا) و1( لي داي لس قد كساد كيسا لاقت شارد( 0 اعرض ال 5 خي دل 1#دظككي_ دلع

 - نت لاو تست ى اب( لي ىلاورراك

 هس لوب فولو ودارت حس لاس كساد كريس ناو اينما نسير جاهملا نسم 2 56 ٠٠

 - ليث مدقمحس لوفاملس مانت لإ هدرك حس رماظجي كوم نولوا نوقلاسس باسم اقروا تن زان فرط كن ولكل وفود

 تيآقراكن الجيب باوجاك شرات لش لوتآل وفود نا اي ياءرف خلا مهنف رعشل و لم تي ى رد مهملعتال
 - كدع كت ايشارواجس جي

 مكلوح نممورك اكن جد هس ةي لاف ةيساد7ت(١) ل كس ررط نت كول او فاجن للي كويت نورخاو

 ترزعم لولوج ( 9+ ) ل ارم كول م لن تيب آلا لك لو ترزومرلوعرضاع لم دحإ لل لومتج ( )باكي ر ذك خسلا

 - !دآ ل خلا نوجرم نورخاوركذاكنثةسآ اذ

 < فرط او راثشا ليش شارك ث تس اءرف ل رطسق لو ةلع نحمس نيت تراكم يركن رق رق هللاىسع
 نا نامل كس نوع لك ن1 روس فاح ا ينال لا وح لشفي_ ضنا

 - < وةك ذب

 معدتي حدين وتسوكو وش فسح تاس ل نت كك اج لكلب كالت دة ودك ب ساء رف ابع نبا وقت وا

 1 دك ركل ع رسل ذارءاشفا كالتي ترضخ 1 لع لافنا ةرومولد تاو لس ثح دب حس ناوتسالس ايلوبا نقل لجيل

 نمر الإ جدد 3 500 :لزان حلا هللا اونوختال اونما نيذلا اهيا ايت 000

 وم ىلا, تكرش كن ا ل وعلوم ل ونود نا العرس

 هقدص ل م نكس ولاو يسد قدر تح احول ولاو لس كل وصو تاقدصكل ؟ ارق لرادب بحاص مهيلع لصو

 تقع اميقةنلا كرجتا ' ل طع اموكرشاروالا اماكن تس. رفقا ا لإ رك درك دكر يورث ساعد تقول كل

 تمي اكسس احل بث بدجاع نبا لوصا رشد تجايانبك * كلذ ىف هللا بغر مث تيقبا كل كرابو اروسهط هداعجو
 تيل دقت نان وراق يعد ةناوانإ رمال عامل نب مل ربط حج مهلا وم يدع
 م 8 يتسلل" "لت 2 راني دو متردد كيال عسر سدد ايكوم لو مهلاوما نم ذخو الل د قرص
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 ١٠ه هرعت كب 4و يوتلا روس ارجو 3 موس رات نام خابت رس ع رس ةريعج ل ننجح

 دن ردد -جخ ل لارج لكل 5 لك اوب مولخميسس ا لا ايبارلت اح - ساه

 تح نلت تا ساق رانك ل يفيتبت تبل شاب < قرط اريفم تفاضا كل اوصال سس اف السا هوا 94 ها
 9و زوو يبست رواول ل بستم

 هدوضوب لب بايك يار *"انلا عر اسوا زي جس انج ليج ليك حرر لايك 3 و زك هداشا لش لا مهرهطت

 ل نين ليتم ارتنمل تاقدص ل كيس مارت نيل وك ذروار الا دوا ب يس اعس ييدراك ة كاك تءرطل كل

 مدحرلا فك ىف عقت ةقدصلا نا_ < اتوب: ىتدقلا الاو نبل لسا لج اتوم مولتمسس'' تاقدصلا ذخاي” ظفلدوا
 ضرالا يف د نمو همر تاو تالا انب فرص ورب لوتس جم تدور ض ريقفلا فك ىف عقت نا ل ابق

 زتابد اب رجاكزج ار رمد مت د تس ان 27 او وح لودادلاك قيل رطل« فس ارو اهقزر هللا ىلعالا

 سب ف الاقرب شر اشم لب يلا مقا كن قتلا لرد الاو تك قرصا -ج كتسسرو قريع اك راشم ناك

 ل < لا نا لاس

 - لئازمىت لب طمس قرضاع ريف ج تنك تسب كك وتزن ةليل نييسمخ
 ماه تعنب رهبات وم شوف ليت كي ترض ةىأواكس رك تسرب ءابق ريسفر مس ربما دجُسمل

 هدد ايكتضإ رد خللا وسر لع داي كس للا ذس ليدل إن تس ا,ركريعسولا بس ىلا ارم كوب ره ضر وا ين ايام

 39 ةغرواو 01 3/1 أضر يتسوج كي زنك ضال ساد كك راد بحاص ةيدملا ديم اذه ع وجسم ركاار ز

 هس يكس ءارظر هلو لان حس للا مارت يد: وم اد ت|بايصو فلم اج لا تس
 دود لرش كيال 257 م يآ ةدك ندر شرخ بج يقي سنك قوراذ لس كوع ءاع

 و كوم زا نال ظ لذ وصغم لج اير ل وصا ّي_اهلع_وم اصتقنو ىرسود حس كيا 56 لادن ورلرس

 لكس اهيا حس ايف للشك ّبروا نا زل نايا (ردنم» ريغاح وب كفك لوفشت نب سا ل

 لوب و ور حرت نك عد وصغم وف يح وورلت حرر نار لش ب ورك تساقوا كح لانس اتم تس هزورز رن قلختكتتقو ست

 < ىلاجومدساف زارني ليج ب وصخمعررط شاع اهاجومدساف حرر ضو زود نادك ديغشروا
 لولو د ىلإي روا ل وليمع ابني قكوم تروس قود كو لوم مولعمتايضف ل اهخاسلي شرا عقارستي خلا اورهطمي نا

 0 يدرب تل اع هس سوامايوج اى اس ان كايت
 3 0 اكول ع < تلذو لا تيلضفلاروا ب ابقطاب نالت هسا ليد

 ىلإ 0 نول يوضو نس ف ووكر رح ايت ب لس لوصا سس هد ا ا حا لاعتسا# لإ يو
 فير و_احاج ث وثوضو تأ ديت سارا ل بج قرورة[ دباك ب لع "اوان نا رمل لان اق بسج نم ايتن حس

 كي ااه لس قا ناي دجبلا_يس انكسوم مارنلا ب قنأش ماا منان حس نيئاموبقسو أ لال دش مل سفن ىف ؟ يتم يكس

 ساب فرص كنس انج مولي جس لا لب تا: اجاهأء ارم اوت رابط دحب كس باشي دوا لإ كس لإ هع كح داغإي أ“
 جس للممتاكل وج | لولو ملك يكاد كل وصا سالت دلكالاع_ مس لتأكيد جاكيت

 0 لا نكاح تانك لع 2 يتصل دا متو رم اولا ا لك ص نأ 2ك ءابقرا ١ قا 5



 احا هرب تيب آ جب 8 دولا روس ارحبو ! موسرلج, نال الجريح ررشو لج رت نال

 يجدوا رك اعتنسا حرررط كلي و رست واد رت ةاظرب كس لكي السر سودا ساجد كي اح البي كا ب انرل كلاي

 لن شو نكس نيرا« قرع نبي نش مشد نب كل ادار تس لا ةعامج لس اف < كما رص لي يكس كرما
 ترضي رولا رم يق كي آك ع حس جلاب د ذورد ايم يقاس آل م ءابقركا تللح هوي ئكريبشرلا و ورارضريس_ لو

 < اذ م ايق زور لت اب فس تروا زور دوج ند ضو اتا ذب حج الب ف

 كلاي لك ارم وتود ىكروا ونص “ترابط ١ ورهطتي نا

 وكول لضلا لي بر راج اين ك لاك وئاهلسنم اع لابي -اهقرك ذاك وفارلسم لابي و لن تي آلي تس نا 0 : تايآ طنا

 -_اث نك مولعم لتوللوخي ترض 1 كنتم ركزاكن ثث انمناعتس خلا مكلوح نمصو تابآ-ك لو جرد م لسحب رز

 ترضخ ؟نليا_دح اج لبكل ج لوتس لمار: قس لرب نا يباك ولاا ئ ا ل ا
 نورخاوتعارواد اخت( دوحدنإب مس لوفوتسرلووختبلا سوم لك وار أ د أ مل_ركل و تررزعم لا؛/ تمر

 .اوذختا نيذلاوتع رعب لس للا ىروكى فا رس لو اوون تروا كت رزجمت د ح لوجتت جس نايك وكول لاس خلا نوج رسم خلا نوجرم

 دعلالا ارك متاك ساروا قا ءاكرار ضرس خلا

 هس (دايرفوراشا ف مالعرسف وفرط كلون بابسا ك- تاي[ لكن ا..--.......:للو ناش

 نوقباسإلفل 0000 :بتارم قرف ردب جرد لع حلت اح نر« ل اب اص 0 0 :4 رش ذو

 وجم انتو ؟ وامك حرر لا تكس نال رام لاب لي خلا مهوعبتا نيا ردا دم لذ ا نوع رت اهنور است مانق لمع نول الا
 أ آي اح عبروا نامت حرب عب كس ناد كوك لا 0000 2 جادو ل هواطعكسراصناو ني رجب

 ثعا ل شاول رابتغا لس سولاو دعي تيلواووا يسد قرف ع سس طايل كح بيزحت لب لاكو لك متإب لح نا

 اك هلعافك ريخلا ىلع لادلاروا خلا ةنسح ةنس نس يمه يتب لال كر اح ارتي لج تليضأ

 كح نير ضاوم سوو نا هت لا داق ي سال نامجيا حس رجو لك فوم هت دوج وم ل ناءز لحي هك اودعإ جرلا- ل لارسم

 قرفروا جد لومي شت ذا نام تاواعسسر سدد اب كس فسم لصاح تدق كج 2 ىلا فراك وكول لوا حسابنا

 رواد ابيع اكن لاك لكل شكل لاديق لكن احا سن نوقباسروا اكرم قرف كل م لاب كت ارضعت ناس رابقفا كلت بارع
 جس لمد لاك اج تساي ناحا قتاندمجرصان

 اند لم لث كهساجايلارمذاذالبه تت آ حسبو كذ*: لئاقن هس حلا نودرب مثل خلا مهيذعتس خلا مهبذعتس
 يباع ازعانوروكن ما نم لا تدسن ب قف نم تسود وتس دابتعا كوايند 5 قل اه وطود كدت قزريدوا كين لك

 57 قيم دوا لاشي ب كت فورم لب أ اكوا لقا انتر كك اوم فرم كيا تقل ماعم اكلنا يلح ان اكن نتج
 دا نتا مور هتف اظرع د نو كمر نت ركل انف (ةقورج كلب نتا ناب لك للا تلا تا فو دا طاق

 لع اما روا- و ءافتخارا ماك طن توج لاعرمي سس رجاظ قف انوع انكو داكب ارفع ىورثادوا ...... كس وم رلقي_ قل ركل
 3 ل دع ني ل منا ووكر 0 زو توكز كد || لاوسر ملي دوج واب مك شسوي 2س ب رد لا

 ل عيربم نع سرق لا د ليتلع 510 ادي أ



 !اءحا عر 7 هيك طوب وتلا #روسم اارسكو راي م موس نال اعرض حر روى زن نامل

 نسر اتسم كاوا لك ول م 0 : نيمو كي سل او ساعت ل كلوت

 رك ص داب حس لونوتس لس ريض اا رو نإ ل شط زورو عساف سام جلا ل شنو ل ىلا د دكا

 رضاع ل لوم سد قاتلا لولوي نايا جس نايياكل وكالات يا للي خلا اوف رتعا نو رخآ تأ كس ازمة لوما
 < نايياك وكول تيا لش خلا نوج ره نو وخآ تيب[ ىدا زم لولو وخر وبث روا كت رزعمركو

 تماظ ىو نك ا نلعب احاجوم فاحمنس ب ولج رموز (1) ليك بطر وكلت ب دثج لش لات آن لا. 2-٠ تس اتقكرتج

 ىلا ركاب ل لي كتل لس لت اتريد اك لام رول انك دن رك دودو ذغاوم لباقي راد جات د لا ذاهب
 برلا بضغ ىئفطت ةقدصلا- هس ايكابامرف ل ثيب رب لل نع قرص 208 ع احب تفكر راك سرور

 تيكا يد متو ةقدص هههملا وها نم ذخ كل ىا_ بس اينءاج وم ليلا اكس تروا ا
 كس ةثقي ترض رك امومه لاح كب ارثع إب وج هائل اناج رش حس مهو ىل لة ك ادق لبر : مت ضر اان ضف فن لج رك دابج(؟)

 م يا <س اتاجوم ناش صرف اناج لد اهج دحإ هس توك ماع حس فرط ك١ تلذو مامر انج يلوم ناك ل ةرئدعإ لس نداء

 ا ل د كرا تعامج

 ارك يبس انم كل سا“ نالف ىلع لص مهلا" تبلا_ تاو سوم تاماكيئ اد بس نم كل كس ل اوبس: قدس (»)

 كج قم قعر تو لنازت د حا دوم لاقتسا حيارتفاك قت رفا فرك آر قي جس اجو ماهم فرط[ ت ونعم
 - اتم ماهيب طاف لش ليي

 لاو ا ل 6
 3-35 لن الغ ب ةكايآ قرسود تع اهبل - < ابكي اي

 لك اي ناصقفون والسد نين حس رركهراشا قمل زج ووخ فرط ىكدتاو كب ا تر :صقاو ارار ضرس

 كنب لع تصرخ لج هج ترض احس راوتر نار وصخ” تب جاهنروا ل هر ذلك رار رع نك مقلم سدس اف تين

 امك د وعل كس - قاع عرسك ول ةاحتقو سا[ رف بأ قكاتساوخرو كقطع ل فير شن تح ذب داود كس كس

 رواابتم“ و | نكبر اع« دن ني حم مو ددسلا ةسابآ ة د / فانا تقي لق 5 0 تاج

 يا 004 ناقلات 0 ةديتمكت اااه اول اركاورثو رس

 نا نيكل تناك نرخ د 210 راح 6 ةئجلا ىف انيب هل هللا ىنب ادجسم

 3 تس رج لا رايك ركوفب سماع نخ ترضختا 0 د عاج ىلا ن نع بطاح لانقلاب

 لورافروا لين قس اجو لت روايخورفادص بس نك امس ىاد قل هس توم لا اينو ل مولا سى نك ل

 اه فل تين نتا كتلاجب نى هقنع برضن الفا” لج اتاي لأن "ا فاسر را ل, ناسا ريج
 اننا نكي جس حاج اي درخ طبع قاض و قروفشوخ هنناو رم وك سامللب حس يفر لإ رخل كر طعس لا كس رك مي اتعاب ىك اك فرص

 ام ئرمال امنا روا تاينلاب لامعالا امنا ثي دمع بلم ب نعت اتا لاو ب نام ح تاورب كت يرن ننس 6

 #اك خلا ىون

 لل ب نمشي »د < انكم م * اناني

2 



 ا! اهتمي 1 ج9 دب وتلا روس رسب 1 موسرلج» نا الجر يضع ررشور مج رت نيل

 نهارا ةداولا كيك لاب تطير نرا 6-52 : يقشر ار لكك راد بحاص
 ىف“ © قى دروارج اسدإيآ | كرسو دأب 1 ذاب رهضوت تيل راض هس مالك ئانمجب دج اك ت ارح

 < قار وة تييثالكه اني دتسل م ف انب ديكس تينا كس دالحكدروا كرو آم انو ترش ني كو ل ينهصرو كل سا وصقل

 هريقفو اف ونص ك ياك جب < انكسوم تسرد هيك حرك يقرب سرسودوكل يأ كح لاس قوم لعاش قيل رخل لب سا لإ
 وهدد تيلوبقت ل م لامك يس تابارسود ب - كة اج ابكى دج اس رابعا ماكحا رج اظ لج تيينداسف فرص قرسو درا
 -ح بئاج لولودمت حس فرط ياش د ليكم الت تالا |وبتاروا لوري

 رايظنا كس هداج ل مهبولق عطقت نا الاتعآ 0 : هع لد خا رعي نرش ًانمايك

 ل ا ا ول نار 1: ل يو لطرق لو د و لطي قد ترجح
 ومدارم ترص ماودك يلا [لسمب سبوت قش عطتايبلقلكوج يوكل ب1 لين جرم

 اكتب ارواعتس حس لولو ءابقرهتس لتلك تيب اكان مولخم اهيسس ثيي داحا تفرط 0 :ملازتا كيش ل

 ل ورولت كب امش داب ار لإن قاف لا دارم حس ' ىروقتلا ىلع سسا دجسمل ل<-؟ رالي
 2 مقص لل لالا انقر ءاشف اكسس مكي باج كبش فت ؟جس دام ديت ريم تس لامك مارفراشرا ذس يآ

 صنأ بلالاو نولي ......< ارهاق دهم ةدعس ضأح ترايعلا# اجاب قاياكت ع ارح لقا, سا لكك وبدر 4

 قوق درزن نحسن وتو ل ضو بعصا حتمي هند نار نق نال ربرع دع

 ؟ انج ولايك لج شط ريس 1 وم لان او علو قل ا_اومروبظ كرون تلورب

 ل ارك وا ننس اج نوزج قيل اع ىلا اتم مولع علا مهملعت التعآ 00000 :تايآ فن اطل

 وكن اكفشل لو زج قي قت تدان للصحف تروا بقر افص ضن 0 لو ىوقتإ ؟ىمادوا هس لتبين قس

 بتم لا ةروم ىف حارس كب يف لسة هللا لوسر ني لكارزمت -< دايفي سرس ارسل حرك

 روف ل ن الكب د تر بوك ذب كونك قارب ل تع اره ىلا[ انام موت "ع0 اوهرمعا نررخار كي
 تيبآ-هب هدانا فرط لم ائيسرخاو احلاص المسع اوطلخ لا 0 مر كنلا تجي كلت قاب دادعتتسا
 رواه كك قلم جرم لاضتا ىلظكر لع همك ماو وو مكس هراشا فرط اش مهيلع بوتي نا هللا ىسع

  مهلاوما نم ذخ تءأ_< ىلاج لتاهنح تقلا ككل نا دعب لس تاهت ايل ل رج د كس كل كوب قرع
 مامرواهس ندم بور عطب دج لام لبس لا لد كتس بابسا سرسدد قحاب لقلب لانا لاو: ولست خسسلا خسلا

 لص تأ ةساجايداي دوت اشر اوت ئاردا ساج إيد ركروزلروا لك سؤ قله نر ورشرك هل وك اه انهت كت اوبس

 تب و لا توصل سرر اها ينو ل يل مهيلع

 روأوا ارم ديلسروا ع ببساك# تاك نام افاو تمت كس 71 اور مولع مهل نكس كتولص ناروا

 اك ترزعحب رايعق تل رار رتااكى علو انكح لاو لا ناس ل افساس رورد "امو امج ب تع لس بلت



 1 © 9. وتلا ةروصاارسور إي م موسرلج» نك اجري لم نيل نت
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 اخ سار

 5 مولعمس  تنايآنلا تعاش ل ةيسد ل كريما 1 نو

 ل ميكل_ رباط تدلع كنيئاسي هاء ذل لك ةسابوم تدع لي كارم مولع سا خل هللا ريسق خلا هللا ريسف ته

 لاءاعم كسري رم تراقا لضن اوي ولت خلا نوجرم نورخآ تعأ-< ةالمومب تارا كولا داو ا رس نوال

 و ىلا حارس روهتساناب ير هزك اك تمعت حس لاك سابايكل وراك حام ع ني يدوب نايم: كس يماو فخ
 ل ا ا كس للا ىلع اب بسيي دوا د ل دزركا قاا راف لول كربلا رتل تام انيد تود

 دهس ارم انانيمل اك ترغدسااف نر اوكي رركاوب مولع خلا اوذختا نيذلاو تيب 3 -ليل ف اءالدع ري رمل تك

 تدور انجب لك“ هس كب بباكت مارك قرش اوب مولخ سا خلا مقتل خلا مقت التم 1

 «لاع كمبو توتو لاس لن لتس اوعي قفا يطب زج لتر كاو:مولخش يس خلا سسسا دحيسمل تيأ

 رواج اجومتاريي ثا اك بش مفتي ترورك ل م لتس لا وم ب لل قنا اظداينب لزب لروا < اتاج وماي اكن ادجو قوذ

 « نام ذ« نااكم ليث ف م للتاجر طا تنيعنج ل اوم مولخمير سموم لمار وا فرط كتم انجي هدانا ل لاصب ر هسسيف تيآ
 ا ذي دكا رط ناو ا

 ةنجلا مهل نأ داهحلح هيغاط يفلان مهو هسا نييمْؤملا نم ىرتشا للان
 ىِنبمْلا مُيِدَقَب وَ ارق ف ارسل ناي فانيسا ةلش نَولَحفُيَو َن ولفيف ف هللا ٍليبَس ُيِف َنْوُلِتاَقِب

 ىف ف ْوُدَحَمْلا اَمهِلْعفب ن ناَبْوُصنَم َناَرَدُصَم اقَح ِهْيَلع اَدْعَو نقاب ُلِتاَقُيَو مهضْعَب رفيف ىأ ل لْوْعفْمْلِل
<2 

 ين

 تالا ءْيِف اًووِشبتَساف ُهْنِم ىفؤأ ٌدَحأ ال ءآهّللا َنِم هِدْهَعِب ىَفوَأ ْنَمَو ناَرُقْلاَو ٍلْيجنإأ ويلا

 َنْويئاتلآ بلم َةياَغ ل اينلآ ةْمْيظَعْلا ُرْوَمْلا وه ْعِيلا كِلْذَوه ْمتْعَياَب ُىِذّلا ْمُكَعيبِب يعل َنَع

 .ىلغ ل َنْوُدِمَحْل أ هلل ةدانملا دْوُصِلخُملآ نود ٍقاَقبلَو ِكرِشلا َنِم ٍءاَدَنبُم ٍرْيِدفَتب حدَمْلا ىَلَع ٌعْفَر

 /ٍفْوْرعَمْلاِب َنْوْرِمأْلا درُلَمُمل يأ َنوُدجّشلا َنْوْفِكْرلا كْوئِئاَص ررقتانلا ٍلاَح لك
 ةنجلاب و َنيِمْؤُمْلا ِرَشَبَو اهب ِلَمَعلِب باكا هللا ٍدْوُدُحِل َنْوظِفَحْلاَو ِركُْمْلا ٍنَع وها ١

 نْيكر ْشُمْلا ِهْيَوَباِل ةَباححصلا ضُْعَب ب ٍراَفْغَتسِاَو بِلاَط ْيأِهّمَعِل مَلَسَو يلع هللا ىَلَص ِهِراَفُعِيْسإ ْىِف َلَرنَو

 ان ةنارق ىرذ ىف لوأ 1و ولو َنيكِرْشْمِْل او ُرِسي نأ آما ناو َيبلِل ناكام

 ميه ُراَفغِتْس غتسا َناَكاَمَو ِرْفُكلا ىَلَع اوباَم نأ و وك ع

 هْلِل ودع هنأ هَل َنّيَناَمَلف ْمِلْسُي نأ ٌءاَجَر ُىَيَر كَل ٌرِفغَتْسْاَس ِهِلوَقِب هاي اَهَدَعَوِةَدِعْوَم نعال هيب

 هإم) مُيِلَح ٍءاَعّدلاَو عرْصَتلا ربك ةاَوآل َمْيِهرُبإ َّنإ هل رافعتْسإا َكّرَتَو ةنم اًربت رفكلا ىَلَع هِتْوَمِب



 امها رسم 1485 وتلا روس, مدا مس موسرلج نيل الجر يفت مر تناك

 نم نقيم مُهَل نيل ىتح مالْسال مهل ذإَدََب مْ َلِضُيل هللا ناك اَمَو ىذالا ىلغ ٌرْوُْبَص ؟ م د

 ةياَدِهْلاَو لال ٌقِحْسْسُم هنمو م8 ُمُيلَع ِء ْيَش ٌلكب هللا ّنإ َاَلَصإلا اوني وفني الف ل رَمَعْلا

 ريغ ىا هللا نود نه ل هانا هبأ كلامو ثيم ُتْيِمْيَو يحي ْضْرآَلاَو ٍتوُمّسلا كلم هَل َةَّللاّنِإ

 يبنلا ىلع نيون ماذا ىأ هللا َباَتدَقْل هَرَرَص مكن ْمْنْمَي 40 رْيِصن الو ُهْنِم ُمُكظْفَحُي يِلَو نم

 ناك كوبت ٍةَوُرَع ى ف مُهَلاَح ىَحَو اهو ءئىا ٍةَرْسْعْلا ٍةَعاَس يف ُةْوعبتاَنْيِذّلا ٍراَصِنلاَو َنْيِرِجِهُمْلاَو

 داك ام ِدْعَب رم ٌتْرَفْلا ا ويرش ىتح < رجلا َدنْشاَو َدِحاَوْلاَربِعَْا َنْوهِقتْعَيَُرْصَعْلاَو ةَرْمَت ناَمِسَنُمَي نالجّرلا

 مهبل بانل ةدشْلا يدق فاطل كلتا ىل جا ع مَ قرف ُبْولُق ين او اب عي

 ىتح ٍةيِرَقب مهبل ةبؤقلا ءرغ اًوُفَلَح َنْيِذْلا ةنلثلا ىَلَع ْباَتَو مو ْيِجَر فو ُءَر مهب هن ٍتابشلاب

 هلا نودمْطُي اناكن َنْوُدَحُي الق اهيعس قا ابحر ْعَمْىَأ َتَبْحَر اَمِب ُضْرآلا ْمِهْيَلَع تَقاض اذا

 اَونَطَو سناالو: :رزش اهدي الف مهن ريساَنب غول معلب مهِئْوْلُ ْمُهْسفْنأ مهْيَلَع تقاَصَو
 ,. ُباّوَتلا و هللا نإ وبول هبَكِل مهفقَر ْمِهيَلَع بان منيل هللا َنِ اجمل ةََدَسُم نآ اوعي

 طو

 01 6 2 ص

 َِي 4 ميحّرْلا

 نلاوص اكلي هر و اج لا م( نانا ازوا نلت وكت نلا حس لوناملس خس لات شا بشاب »56*52 را

 دوأ لي تس دام لن ل ل تس رككلتب ليا ىكدطلا_ وم تشبك كلا كس نارك يل برقم تميت ساروا( لي كف رضوا ل
 لابد وا ليث 2 اجومديبش لفت” تل_ عسلي افيص لوب لع ترق ياروا ع ناهباك ءارسسش مس دفناتسمل مجري ) لن كرم
 تس شازوا_ لع نزل لا« تارول( لت بوصن_ يو كف وذل ردم ل وفود ب ) سايكه دعداسم سا( لث تس سة:

 ليث لا )نم لايشوخ لب ( عس لاك وكألا» سرك يم افوهدإي ذ حس للا نم )؟جس.اتكسوم ناوكروا الاد فس كارول كد بع سا هدإي
 زورق ىاب ح قدي تا تاهت ) بدوا جس اياكي فس مت فلا # ب هس دوم للا يس!( < اناه اياب تافنلا تس بنت اه دذيص

 كش م اج ددقمءادتسروا ع سواك رد درب سا )لس او فس ركب قلد و( ع بولطم ايتن وجج ىلايهاك ) س كرنم

 رادع ور( لم لاعرج )هاو فس دك ء اوت رتل( لاو ل كت سدابغ ل علا كل كس ظنا )را ذك مدابع ( لل كس او لس رك ول

 اقكشا رواه اد تك دذاب حس لالاب كرب مواد ادة ركميلق ل وفاب كيت ( كزارن )ل اد ذس رك ديك رولر( ل اوك هس ذوم)

 لكأ ىكتنج) ةككس وانس ى ريو خ يول ورادئامجبا كيا دوا( كس ركل كي ماظا كح ثلا) ل كس او سكت شافت كل نب دع
 : كس كس ني ملاو كرب غئيسا لباس تروا كل كح بلاطولا اب غيسا ذيب ترضخ الكب سج ؛[ م نا ذان تتفو ىلا تأ

 ا رار تبارق )راورتشر هورج كا . ص اعد لكتنرفغم ل كس نك شم يا جوك وفاتي سودا ( راح انكر افغتتسا
 ةياوج لس مكارباردا( لب "ارم ضع تلاع كرفكك ول راق رش نس روز كت كولا ل نانو ههنا نانو

 هوم نارطسلس ىا) هت ايلرك كس سا ف سوبضاوج لل درك ا رون هدعواني اكس جو لسا. فرص هلو رك ل شنب كل كس تاب



 دل <
 100000 ع 5 ره يرتااةروصلا بوما مح مضر راهي و

 13 هر 3 35

 ع 202 ' 000 يلو عيا ورب بستن عك نا 011 52007 "راقختنساإ ل س راب مث بانج كدقلا لش ل ا دم

 )معبد لك فس غب معاربا بش الب( ايد زوق عركرافغتتسا كد كس نااروا) تكس وب قلتي ضي لاجو ذل( جوف ةساجرعو

 مالسسا )وا وق كس وا يي ل تاما ا 2 م ا
 ىلا بج سب ) ياي انجب سئ ت نتورك حلاو نتا ىراسو وب نلا كتبت د درك ارك دب كح يسد تعاد( لك

 0 ل مليح شاب شابا كد ك- ىارك 42 تدوس لوخاك
 3 تس ) روا بكس اتناء ل راو روا الج يو 2 ىك دقلا تس اشداي ل ياا رس 3 لاب تيادب ناوكر وا تس

 نرتب( كَ 2 احبس ناصتن ل مجتج ) جارد وكن ردا( كح ركت طافت ىرابقج ) حس داي لوك اوس ثلا كس دابق( وكول

 قرم كنس لو قي لاع كس راضناروا نإ رج ابسروا ب لاح اس ربت ( تس نايربجس شيم نم) لاف دزنل لاقلا

 رواه فير ش لج دوت مال 02000 اا نان كلا بسلا | كتر لا قس )ادد اسماك ل يس

 تلا لما ليج ( كلر قس ومر وبكر خي لذ ديل هام سو ع ا

 52007 ماك لد 1 ...كياعس لع نإ( لب اج وم لا قس اسس رولان غزي فل )اهقبي قلق:

 كب ا م ” بس لاهتدتلا_ ل ايكو ترجو تنبت قل !تس تسر قادر دق( حس دب لات لكم لات كل كانع

 كس افلا -تسدب» لتس هك سب ةااق يكاد ناي لب انعم اكل“ :( لارفوت ) قيل يس نومك نأ ناروا نب

 لدرف واب كس تر باق“ د : لت كل كس نا بس + قئكووج واب كس لاشك ر ”اسس ىف ١ نلت ذلك لابي ل

 0 اسم كد 2 را موو مر م لولو نازك . آت ناجي ارو وروأ( توج لثلب سعن لكنا انيبملا نين 2#

 لوي رك يدع تان ا”( نايل ناج )قلد 2 وفاز لب نافل لإ تيرا ترا نا تيس ل رع

 فرط ىكدشلا ىو دنس آو راج( ركن قفط كدي دق يأ ) نا, رف وقرب لاح كس ناري لبد لمع نلضاد كس سادوقر لقفل لان
 د نك كساو سرك مرعسس ذب كس او لسا, رف جوا تسبب ىاقتدقلا بش الب لب كير تلت

 < لاح ايل ثقي ن دوا تس سوكر وا لدب نس بانل ى رشا ثيل و 1

 فالفدس ت داع كور رك الخ رعو كرش نول ىفرا نمو اقح دعولا كلذ ىح وادعو مهدعو ىا ناردصم

 < قكترم يكن ياش ى كن اشكل ةس
 جدا نزل نو ولو نك نقلا فود وبئاتلا مه ىا _ءادتبم ريدقتب
 ظفل ى”ابج ل مرآ 000 لب لو تلك وزور قت لا ءابع نبا وووعس با نوحتاسسلا

 .موصلا ىتما ح ايس ئوبداشرا- لو كج هذور أ كس لاجلك حايس

 0 ةملك لقا رفذ_ ليج ترضخ [ت ذو كس تافد كبل اطوبال جس تياود كنتم“ .بلاط ىباهمعل

 ايدركراوتا تس سال كامي ةس بل طولا م لح لعق و ماك بج اسكس دذبا تت 1[ كح حاب ديح ور هللا قف

 ربا بك سراب اك ام شتا كور تس فرط كل ات تسال ههنا ملام كرفغعسا لازا الإ رف يآ
 ل ومر اترك افغتسا

 لا كرش او كليا خد لوبا كبس كل اور كل يتررط> قنة انج ةباحصلا ضعب رافغساو



 ا! تمي آ 4 هزج تيوتا ةروسماا رسما 5 موسرلج, نجر بقت عررشورلج رن نملك
 هس لومثامك ا يودلا وتركه ماناك مختار ترضخ _يلاهس نا نايا ايكب تر اهلنا ف ب تر ط> انس تس كرافت قتل بي
 لياؤوعس ربا نلي_ لوم لذان تيبآس ون ايل ا يك فج ترضخ وركن كتاب شا - اهتايكراقفنتسا كل كس باب كرشم يبس قب
 سري دكا فروا سد تس هردواهس د كن ذي هيك يمد يربي لع نار قب ترضخ ازور كير ين نس .1لنوا تاور

 لان تعابير للا هيس ايلا يدرك تتح نكي ىكرتإح تاجا لش داي ل نات ىلاهتدلا ةس لي نو يرق كابالا
 0 نع كيماور نم كلاد لق تعاد بمس نفد ولك تعال و
 دعي دققاوري كلج تك رج نبا جس لوم لاذان ل بدطاني ل لشرق آنس بس تدوس دوا ليوم لي عس تسر# ةشافو ل
 ل لدهن نش رفافم ارك اهتاكي م

 انكم ققدعب ك رمل ققتفاكت مي اوروا توادع يفسر ك_اهق ولحم ىت لي طقانومر فاك رفكلا ىلعهتومب

 كويك ئاومروصت وكل ع سراي لاسر اضناو ير اهضروا هس اتم موصتم وليك جس باج اكل اكن انياب هسستب وست مادا

 بدم ودرب - ليتم اكسال ين تجس اني د باج اكى ا قس فم؟ هت ايك ايبا لعن عراجتا كس "يآ جي تس تضفارم لس لوبن
 -ةلدار

 هكر لدم ةيسارد ى ذوو ىت كيا لد [ك يأ كيال ةرمت_اهتدي اسس آر رق كرا اي رقت هوعبتا نيذلا

 كرري ميكر يل لوم كد حررط ىلا قآل كت لمخت كروبكنما حررط ارت اتركي قا رسودر جيدا ايي دعس دوك تردد
 - اجو لصاح ىن كلنمش كي كا تي

 كراج كف يرو تليطف كني دبات سو ذو كيرش بارع ك لاب كن ولاو ساه لي دابج ............: تاي يار
 3 يرشراناح - خلا ىبنلل ناك امتي دعب ل لا_ج ىراج كف يص لود اي ذى ناناك كس ل ناار <

 ايدك اهت ايكا يكن العا كى رازنب حس خلا هللا نه ة ءارسب قلم تدوس ئر ورشي ابي جسأب داج ايلى رارزتج داهلخ ا لئاكدجتاس
 لش لدح هلم اك اج انروا جس رع اح ان انعم ا للم قتل ناكر شم لكوج رواه اب داج اكدر حس كترافغتسا كح كح نلابا

 اتكومءفاضا لي للا تس ذسدكرإب داب دوا جس اءاجوم اديب هدام قر كى تاركر حس لج لاج وما دبي تلقح 4
 لامر لت اننا هرمي لل نا تردي 12 ا جب اكو شيدنااكناصتنكن م وما حس ل

 هس راب كيت الاء كاك تح لق نالاو زاهد كاتس خلا بات دفا تيد ن2

 تنام الكوب روا لو < دركوراشادوخساعرسف” فرط كل ون ناش. خلا ىبنلل ناك امتي 1...-....-.-.:ىلو ناش

 هزخاوم كس نا لو كك كر افغتتما ليث سدا كس نإ دلاو كرشم تيس ا لولوج: ليبي حس تشن امي ل يس

 تلال خلا لضيل لضيل هللا ناكامو تأ ميد كاك

 ..: ايكو ملا هس هسوسروا حس لوبي ف نارك تليضف لبا لنشر رجب ع 4 را

 لب صوصف سس تب لتويك- س قرورض لل جيد كس طرش نوم اكل ويج وف نا كل كس دابتج لك يكب سل طم اك خللا نوبئاتلاتمأ

 ضكر نب ايدك وكول ك- لا #ه اجومدفاضاودإيذدوا لع فرش داب حس لويد ظن ادلب جس آت داش ىكريدابجي فرص
 وب ساش لن. قديح درو لاقطدابج دارع دس سقس رب رك اديب قو ل ويب وش نا مللب د لل ان د ارداف



 0 ع _ : ول 5 5
 الك جالا رسنعم 1 + ءاع كسل كل ١ م8 موسرلج + نام الجر يس حر سور تنال

 تنوع م 0 ها ماكو امج لتس 2 "يصل ليئاروا_تس لك زل ام

 تدر 1 00 0 ل كوي ولاي بلطم اك

 2 سا ناجي نكن اتا ضم نا سب لاو لس ليا ودرج وممكن ايل "7 كو هج لن سب كورك لاك ت ايف مث ىلا اقتلطم كن [

 تال + يو وفور عمر وضد و لكوبل لس رج لكل و

 و” ّكل_ كس دلاو ياو هس مالسلا يطع مقارب... :رافغتتسا عل كس ني ملاو ندير شم لاك م كتارا ترطح
 تيا يار طولا نيلاضلا نم ناك هنا ىبا دهاو_ يب لطم« ا_ قاعد نيلاضلا نم ناك هنا ىبال رفغاو

 لي راقب زيي باسحلا موقي موي امهل رفغيل امههدها_ كس لوم“ ىلا_ب( ظلك باسحلا موقي مويدج لم

 ىرخا ىزخ ىاف .نوثعبي موي ىنيزخت ال ن ! ىنتلعو كنا د“ ل زكا رز ارت دلو هاربا زور ل قس اقرا

 ومي ارب ترتوي انج فكيلجر تحتاماكذ: م نيرفاكلا ىلع ةنجلا تمرح ىلا اشبال باج ةح لل دعب الا
 باب تلو ل ماس ايلع يا ربا ل لاي بلم اكاوس كس اباد فقتل ملكى ار»ا كس اراك كدب لش كباب
 تاب شم“ كس ياب ءوااحت ايكو دعوأك هس رش اوسر ل تسح يك ع 1و يع اتخلل هل نيرك رقم اعدك

 1 لامك يتمم ,وكتل 70 مص فاجن حس لاو سرك كوت ب لمسح اك فه لات 5 00 قروب لازسر رفح

 ١ 5 اهلى رك 2 تروس ا 1[ تيد وت ا روس ى سود ليأ دللي د اج كورك شح

 توم لا كار

 نادل جولى“ 'ىكت ربا تس اعد لير : لاكي < اج رافختسسا كس وكول كرش يبا

 لاما ساعد لكلب اين .ذ معا ربا لوق الارث ل ول ل نوع 0

 هللا ناكام تعأ ورش ورع كل 1 نعم ام هيك بلطم ير انوجاكل دق ماكسي بلطموس_ ياي لكي

 2 او تى وتا رك لعب حس تيان[ ررط اس تومدعب 'نت عروض“ ”نوماكوتاركعإ لس تياربررط لج ع خلا لضم خلا 2
 هك دقاو تان ضير نال زب ولحس ' الومر ثعبن ىتح نيبذعم انك اموت اك ا ييج_ ىلوءدعإ  ذسم

 هك «<س ايلا

 ور ذل قت ترضخ اج ركا لع خلا بات دقسلا خلا بات دققل تب ٠ :بلطم بلطم كي فيفي ضخ

 قكرصخو ريكا يكمل 1ك ل يصيب كرت ري 00000 70

 000 ماك اوكك تبدل س1 يرث ناظ كس م راك سنا كلب !تااثع

 اييارغإ لس لتر ىف و 1

 هج لات اجانرك

 كد »+ فكم ل هرمز كس نات اصوكد فوج < رابعا اكى احدب كل وكلنا ل خلا نوبفاتلا تب 0. :تابآفن اطل



 امور ارسم 49 هيروتلا ةروسء اربد راي 2 ْ] موسرلج, نا !اجر سف ترش تنيك

 لاو مولع خلا ىبنلل ناكامتيبآ لو قاد كيد ناس: يفوصوج لب تل وب حس الكسل اروا لن ةس كن اشو ودم

 اياد متي ترب رك قكرم تكي ايكردا كد ذب حس تمارقاقلو ترضخ اومجو_-2- آن م اكتم كرت فر صريقإ كس نامي

 لَ امور وبكرب نس ركووخركادوجوأي كس فس ركن ماكى الريم نيس دكا وج مولت سس - خلا رافغتسا ناك اموت

 , مكاو: مولحتس_ خلا تقاض اذا ىتح تيأ_كيئرلد قورج كل اهومك ا تع دركن ايي ظعانيا اليصقت يألامتجا تس اسكس ديم

 ياسا ني تداعىلاقتشلا لاو مولع خلا هللا بات مث تيآ_-<:ءاجددثتاك يي دير مت م
 قل لوو يجر ىلاج كريبختو بع دات باو كس مترا كياوكن اركب نسم د ذر سكس ماكس نام اقم فالغرل
 -<-لاج لاف شاب كملي نا قلب كج كي

 ؛ومْرلت نب ِدْوُهعلاَو ناَمِيإلا ىف (هَّنْيقِدصلا ْعَم اًوُنوُكَو هيِصاَعم كَ هللا اونا اونما َنْيَِّلا اَهّيأَ
 اََو رع اذإ هللا ٍلْوُسَر ْنَع اوُّلَخَحُي ْنَأ باَرْعألأ َنِم مُهَلْوَحْنَمَوةَْبِدَمْلا لهل َناَكاَم َقُدِص'
 ٌكللذ ِربَحْل ِظْفلب ٌّىَهَنَرْهَو ِدِئاَدَّشلا ّنِم ِهِسْفَنِلهْيِضَر مَع اَهْوُنْوُصَي نأب "هِسْفّن ْنَع ْمهِسْفنَِ اَوُبَعرَي

 ْنِم َنْوَلاَي اَلَو َراَفُكْلا ْبَضَْي يي َطَو ىنعَمب ٌردُصَم اًنِطْؤَم َنْومَطَي لَو هللا ٍليِبَس ئف حج
 َرجآ ْعْيِضُي اَلَّللا نإ ِِيلعاَْراَحيل حِلاَص ْلَمَت هب ْمُهَل بِك لإ اهو ارسال الين هل ودع
 الو ةَرْيبك الؤ رئت ولو ةَرْيِغَص ٌةَقَفَن هيف َنْوُفِفئُي الَو مَ لب ْمُهَرحَأ ىا () َنْيِبِسْحُمْلا
 ؛ هرج ىأ مؤ َنوُلَمعَي اوناك اَم َنَسْحَأ هللا ْمُهيِرْجَيِل نذ ْمُهَل بيك لإ ريشا اًيِداَو َنْوُعَطْقي
 َناكاَمَو َلَرَفاعْيِوَح ارت َْرَس َمْلَسَو هّيلعةللا ىَلَص ُيِبْيفَلَسْوَأَو ٍفْلَخَُتلا ىَلَعاًوحَبْواَمَلو
 تكمَو ةعامج ٌةفئاَط ُْهْنم ليم ةَقْف ّلُك ْنِم َرْفَ دهن الولف فاك زد ىلإ اوُرِْنيِل َنْومِمْؤُمْلا
 ام ميَِتب ورمل نم ْمِْيَلإ 1ْوُعَجَر اذإ ْمُهَمْوَق اًوُرِذنُمِلَو ٍنْيَدلا ىف ََوُنكاَمْلا يآ اَوُهَقَفَتََل نوفا
 هده يعن َلاَقِهّْيَِنَو هرم لاما للا َتاَفِع 5و َنُوُرَدْحَيمُهَلَعَل ماكح لَن هْْمَلَعُ
 ايي هلَسَو يَ هللا ىَلَص يبل جرح اذ امو ٍدَحَأ ٍفَحَ ْنَع يهب اهب لَو اَلَرسلاب ٌةَصْوُصحَم

 م م2
 طقم 50100 ه2 2 رمد نا ا ل 4 ع دل - 2 هك ورسم و7 206 0 م م 0 يل ١ 0

 ةظلغ مكيف اوُدِجَيلَو مهنم َبَرقالاف ٌبَرَقالا ىأ رافكلا َنْم مكتولي َنيِذَلا اولتاق اونما َنْيِذَلا

:5 2 "7 2-2 2 3 2 2 

 دل مهنأ ببسي مهناب يفلختلا نَع ىهنلا ىا

3 

 را 2 ا ا و هفيثعإو يصل ن2 سوهو جدع را رز رم رم #ج

 َنِم ةَروس ُتلِزناَم اذِإَو ٍرَصنلاَو نْوَعلاب ()َنيِقَتَمْلا عم هللا.نا آَوُملَعاَو ْمُهْيَلَع اًوْظِلْعَأ ىأ هَّدِش
 ا ا ياه قنا ماو عا هاا قع عامارلاو ند ”ر2 سم ور” 2 ولد هوش مام لد

 ' ىلاعت لاق اقيدصت اناَمُيإ هلله هتَداَز مكي ءاَرهتسا هباحصال لوقي نم َنيِقِئاَنَمْلا ىآأ مهنمف ناَرَقلا
 ا 0 مارب را وث”درودم و 5-5 0 ما و < م هدد 21 2 م 21

 ىف َنيذْلا اَماَو اَهِب نوح َرْفَيَ#) َنْورِشِبتَسَي ْمُهَو اَهب ْمِهِقْيِدصَتِل اناَمُيإ ْمُهَتَداَرف اَونَما َنْيِذَلا اًماف



 لفات يا وتلا ةروس,!ارحبتوراي 4 موسرلج, نا ااجر يفتر شوج 7 رنا

 ابي مهردكي مهرفك يتاازجكا ُمهِسْحَر ىلإ اًسْجِر ُمُهَتَداَرَف ِداَقَتْعا فعض ُْضَرُم ْمِهِبْوَلَف

 ىف ن مل نوصي مهن كوئمؤملا اه ءالَو نوقفانلا يأ أ لاب َنُوَرِيالَو م ءَنورفك ْمُهَواَوتاَمَو

 َدْوُظِمَتِب +ّنُوُوَك ذي ْمُهاَلَو ُمهِقاَن نم نوبي الم ضرما ٍطحشلب نيم وأهم ماع لك

 له َنوْوْفيَو بهل ْوذنرُف طب ىلإ ْمُهضْعَب َرظن ل اهُرقَو مُهركذ اهْيف ٌةَرَوُس تَلْنأ آَماَذِإَ

 هر ىلع "ةرفرطلا ل اوَبَ الإَو راتتول ول الا متم اَذِإ ٍدحأ نم مك

 ْنَم لوس مك ءآَجب ذَقَل مه ريد مدع ْنَحْلا م َنَوُهَمفَي ال ِمْوَق ُمُهَنأِب ىدهلا نع مَُبول

 كفن ىأ كغ ىا متبَعاَم ِهْيَلَع ُدْيدْط ٌرْيِزَع ْمُلَسَو هلَعهَللا ى مَلَص ٌدَّمَحُم مك : , ىأ ُمكِسفنا

 ممل ذنب يعم مْيِجْر هن دئيخ تاور َنْيمْؤمْلاب زذنهن لأ ميل ى طيح هوك هك واقل

 ال ُثَقْيَو هب ُتْلَك وَنِهْيَلعَوه الإهلإ الهلا نِناخ َيبْسَح - لَقَف ثب ناميالا نغ اوَلَوت ْناَف ريح

 ا 5 “ 0 0

 000 تل كح رل وانك )سف وتكاد لو رطب ١٠ ميقا

 اهلا لوسر ل انقلابي زريون لا ني تداول نما لاهي دوت رواوك رولاو جسر كس ديب هي( وأ[ "ىدتا 5 ل تدب

 د 00 هي ا حس نات نأ ا نام ب! كولا تاي دب مقوم مس و2٠ ) ل دن داس

 تل دابج قس ) ب( رثروصقتر كلب كن نا اغلا سيلان .كةاجباني 527 بنا لأ تس دكني انو داوود تقم

 لكلب دوا لم نونا( فيلق )تنك روا ا ل ( يي كا انكور حس سا

 هلت كونوا دج ثح ماك( بضغ )نيف تلا كس افك رج ندور نخي ردسي ) تا

 فلا يقي( دس لرب تأ 59 امك )جليل امك اكلي ليا كيأ منك ناي بس نا( 9 ايل افرك ايايلا ا 5 )لرب

 هس ىلوهتدو تكي ئرغ ممر لووول( نت ارق تضرعرجا لأدب ) ةس كن هك اض قرا اكل وراد لدي ىلاغن
 «لوماكس نا لاهتدال اج كك كمن نارك هس زي لب ركل شيث( ركل ) ناديه لوك وا ىذب ب( دوي
 ب كل ىلا -اهت ايلا دارج توك وكول هاج دن لهب كايت لكوج رجا اك ا اين لوبن وكي وج نشل ) # داء رف اطلب رتب حس رتب

 سوك دف ارسم ( ىلومب لل ذات تيب اري ىلا نس دج سس تكل كبس ةنااح انك تسد قب وف لوك ينك فيو ترضخ قاوم لل ع عب

 هس ض6 نادتاخ) تغانج ىاب رج كة اجايكدش لايك اهيا لب - لوم زنك ل ق بس( ك كس م”ىدابج) كة عاج لك
 نير رك ل اجو نب كيد كول( دنا اب ) ند ان( ني رعي رق قا زوا) حرك اع لق( تعازب) جركل
 نورس ....هد لد تلكدوش ل لوبا ماكجاوجإ) لب ار ؤوك وكول وأ لب ا لاو فرط كم وقى!( كش بث عتس دابتج ) كوري بج دوا
 يدك ساد كل ابع مارك تس لاقت اركروا كس كى دن اي ىلماكح ا قر شعتس با ذعكسدثلا) ليي اول ودك اح( رك لصوت



 سولار تم 4 3م وتلا ةروس اارسنو داي 8 موسر لج نال اجريت مررت تنل

 ترضخ سم فني بسحب يس تنفو ىلا وو كى زر سوي اج ان لع نب لقت لبي نيج قلخت كس سويا زل ومن مت
 هبي عبس لوم لي نهدايزو# )لئلا ل أ سداهت# - ورك كج حس لورف اكن نا: نوت لا "احل فييرثتو م +

 طظايللس تاعارواددب) ل: لو جاف قامت اتناوكرد[ دوور قم نتا قب ركل مكن قداهدولة جاهدوا( تءانلا

 رص رب تك لول ضني ل( نب مقئانم ) نا وفيس لدتا تروس لوكا كن كر ) بجد( حس

 نايا ء ًولوجلك حج تاقيتوس ( لف ىلا 0 هارت لل( إب رت ) نايا كس قع ليث مس تروس للا( ب

 هحس روج شخ ) لين حس دانم لايشوخم لا وورد( ليج تس كل دقن تساي او: لتويك )يدرك داي ذرورض ف نامي اكن لا لإن تك ر
 رثل كت اأن ا ) قداح لكي ردا يأ ب لكي ان تلا فس تدوم ارش هاجس( كددزكا داتعا) كور ل لولو كس نان( لب

 نينا موارم تاس اي نورس و لحمل لمكو لجأ ايكروا كرم لع تلاح كى ءرفكه وردوا( اينو م وك درفك تس جوك فس دك

 يجرمود كا لاس 2 7 لب حا رة لب( تلبريصم ) تندآ, ىلش قلاب ل( حس باطخو ل ون راسم لوم دخت سلس اتروا لإ 0

 تروس لوكس سب دوا لبن 2 ا عياد رو( تالاف كيا) 2 7 اب ىكبرجي( لش لولو لك إل راجي را ىلاس ا

 لي تل عبي د فرط كسر سدد كيا هول( لج تس انس رك ذب هللا لور نسارججيروا جس انوع رك اكن لا لش لج )جس اع لذا

 و اصلي د تن ف ىلرلا لب هت سوم هس بج 3 ؟ زب لي دات كرب متل( نبت تك تك سوم نيس كة امب)
 هب ملا ( تس تيياطس هاد يبس درج قت لد كس نا لس للا( فرط ىكر فكن يسا) نيس د ليترمج ( تس اجر تكو و دشرو تك وج سنك

 ل قت موج لؤ سال فيي رمت حي افي للاي # داب( تق لئن عع هو لك ركن دو ) كك ومب دوك تس دج وب جب أل
 ىراهمت قم ) انذب لبي تلك جرد اراه طرز راوكان ) قا قت تبي ع كلا( لن لطتكت قع ع دابق غلب قل ) لن ح

 كس لوثم موو لإ ثم ش تاو كت هس ذب كس( تييادب) ىلالحب قراربتوو( بسالك تأ وم ايدو حس تبهصصرو! تمقشم« فيلكا
 هس هال كامياه بآ )كالي دكا قي لسا( لإ + تح اجالعإ اكل وفارس ) يني ناي رجس( ىف 1

 هيب اوكا فس لت د ليلا هس نوم ويتم ىلوكاوسلس سا ع ( ناك ) لم اراب كمثل كح سر يمدد تس كلا ل نيك ىلاترم)
 ىراسه دمك ا يك ل ساركذ اك زغرب روطلعاخ )جس كل اك( رك ) مين ئرع وو( لب سود كاك غاب ىكا ) ايكدس درج

 مك ءاج دقن تيك ىرخآ بسر قت ياو تس بعل ن ب ىلا ل كردتم ف الاه كتب حس بسس لل نولك

 < علا لوسر
 0 ل ل را ا 0 عسا ا ول
 اوم مول انومب تجب ا ما الانناراكت اب كنا تس ل ساب داج ايد مك ت يعم كن ثداص

 تكلني شربت قل اوبغرسي الو هس كدي وجت روص كت يعم كن قواص ل لا ١ قدصلا اومزطت ناب
 م لإ ىل ذي لانا وكي فيلات دئادش# كلب كن ساو نأ < قي ةساد كريأ- تجاه انما ليكراوك ان حسا لبن ست

 لوتعش “نقي ترض ل ' هسفنل هيضرامع_ت.ك_ك يدقاب لع مهسفناب_ورثش ب كيتا

 نو ب ررأ رشا اج مده رججا ىلا نااكمفرطاب أطو تك ىتردرص» أط وم_ةايج تمم ناداني مي كنس ايرفاراوأل

 تاك جلل ل تقيل د خلا نوئطمي الو تاشك'بم اص حس لايخكس رم ايكايالرماظ ما ل اب تان لري



 اسوس وسكس ب 90 هيوتلا ةروسماارسبفو داي كك موسرلج» نتاج ييضتعررشو_ج تنك

 ابكت منغل ب سبأ 3 ب روطلس كل سد ى فوك رلا قترعب لس ذ_وم ىلا راك م تس كل الد تس "فيولا باتا
 تميم اعونب لقي ترض اين انج جس 'اوماريي ظرف لم نااروا سى لاحد كياري لونه قس آى نادك كك ماج
 ولا نتي م رك ياك + اقدار رج هج كذبك ني دص عررط ىا ل كي رعب لا كلووملكالاع امتايدسحا#

 فاطم ني هت يرعب سة يدلك ع تايد هت اسكس لوراوصمس باي لاي كس ديبلاىلا نادي را يما لك 2
 -ايكس شرت تيان ايس ايكرلذ يدوس و اسوا ل

 فرط اق اطير يمت كا وعجر دوا ١ورذديل ردا ١ رهقفتيلكب كيا لو قكرم ليما قود كتب[ ا خلا رفن الولف
 وكل وفارس بسس ربي صن ايب سر روص ليي اجاب ماك اكس ب تروص رصد درواو# دقرفوارمعتس مترو لي اج لان

 لام تع امج ل غمر مملح اهان## اهيا - لي اجره ذب مشن بشو_رمودكس هريفوداهج كيس اجاناج كك ان قمن دبا

 موو دنامحب قياروا لي ” 7م كاري قرادعتك نيد ل .او اب يدك اج ناي انجاب 2ك ملل يصل تام ب لوميا
 قل ب ا ا سا لبي تروص وما ليلي الهي تسار ادرك
 تتيآ اكل و تك ماسالا دواس كن ةساداكا قواضمب قات لكل ديفعربخ كت ععامج لوحي ل كه اننا تدوس
 د يبل حب روصاو ورا 1م لوب لص بعاذ [عاؤز و نبتت نار رق انرك شيرولاوممولحم ب خاف

 وأمل مد اح اروا كل كلل ع دابتت داس م: كيا رك ل د دق لأبي اس ون لوم امج وب كتم ااءوج رب ومن كير ل دابج

 دل رس نو : مد كدقف كول قب روا اج لج ليد ابج تعامج كيالي درك ايبا ايككايد متت سا ايد زون مير

 2 مار مواحم و نود تحت هر عاورتل تروص قرود لإ ا ايكايدرو ذرب راكم. 221 3 ربك ادابج ىك

 مكراكت يآ كان اباهكى كيزن_ج افك رف انركل صاج اكد فروا يافك ل رفدابج دكه ي دوا ايكوم تمن اندم تنج اكدوا
 لاس ىرورضاب ردسي اك رفوج ىلع ل ايتجا ق“ اك قفتار واهس اتومئ ال رف ابج كو عنم عريف طب جس كل كفو لا

 -- هر كك دع ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط < ليش فو _انداساك
 ش ا رسنه حرا عاج لك يوسف اوجروا- وق رضا ا زارت سوم 4 نزال انه اينرشلاب

 5 منيع لوتس جوف تب ل + تك لفجحإل دايز حس لارواهاناجابأكش يج اة اج آلت ارنب راه كوم نب تسل ان

 ندع ؟ك ادت كنا هك د فير شتر وفؤقب ترضخ [ل ع تاوززف نمار وا جس "كدادخت ىكنلا سوم لان يرش أ 5

 -لوب ىكألج له تاونرغ ل أحلا

 ا ل و ا ؟ولتاق
 قنب ايان بلطماك د ناك مروا كاجو كتب حس لون بسك لاي ورود كوم كت جددي جرو بسحب لوك

 ماشروا موريس بانك ئادعإ كس لا سماء اربتعتس لالاو بيرم لابي كساس موقفي الوا- كت ب لوصا ىا
 نطل راحسمجإ لس تافد لكي آحررط ا كس نولاو

 - ليئرارلكل ب ال يدرك راشا ركاب ب فس مالعرسشم وهرك :اهننش يالبى يسر و بيساز# اوظلغا ىذ



 ام فجاة تم 1 4 8لج هيوتلا# روسءاارسبفوراي مس مودل, نبل لجريضتررشر هج زنا

 كل سااناجب سر ظن لاوناراسم نوال لس رلى زابورامشا فرط لع رسدد كياركاك نم صن تل هضعس رظنت مهضعب رظن .

 ' ىل_ اهدليقروا كف اوط كقولك ى اح أ ...... ميظعلا شرعلا نو اج ذب لب لش يبي كس نا تنع تضع لكن تلت قرورض

 مطعم نوب يأ اك وفود سس ريض ارواج يلو جت حس شرت ركل دوا جس زج لكم والعكس كرك ريكس لاراب ريت
 ىركروا شعل يس قا روب ناي م تس ال حت ىت كيال وظف ووو ضب ع ل التخا و هل تو بازت ؟تناتوع

 -لو كل اكلنا ب زج لوو

 ' عل سا_اهقرب صاخا وا وقتل كوج راد اك ا كى ف يرعت كن يت اجروا نب رباهعدج لبي تايآ ميم... : تايأ الر

 رب لاولاو ذات ل دابتج ل . خلا ةنيدملا لهال ناكام تي اد آ-ج ا ءاجايدم 5م - خلا نيذلا اهيا ايت

 لس آكل لاق انكم ب شاك تطرف نك كداب حس تمهل لا ملكوت دواس اب داجايك خت اهكي ول ووو تليضف كن ب دمار وا تسهل
 فر قت تناك قر ماا مانا رفوابتج وف لكس اب ءاجايكيعفداكى ا لج ١ خلا نينمؤملا ناك اموت

 -ىقؤى د بيغ كراج لي تءاي آى ي واكس اج د نا

 | ةروس تلزنا ام اذاوتمب رعب ك- ىا-جقداج كن اييبن 7 لداب» لس خلا اولتاق اونما نيذلا اهيا ايتعآ
 سس للي لقروسىرخ أى ميركن آر قب قل ءروس.لكدج رواه ابراج يكل ذك باغ باوج حمو نسل نوقف نم دهت سل مير كن آر قع

 ام داجايك ايبوكت الاكك تايصوصتب تملاسر ى ففي ترضخ 1ك كس خس كى روب توروا لح رك مئاق تجري التاخ كل لاح

 ردو ولاو غناء فرط ىرسودروا نس اب لاي تا ذ تافد ىف كما تمالم وكل ولاو نس اء. تفرط يف لبي لش ع

 -وركى اور دقي زم كيس أكسب ءاجاداعب ارب لا زف

 ل عراب ذيسا لاو مضرب اك. اعاكلي لذ كس خلا مهسفناب اوبغري ال تأ ذ قاضي نق. ..........: لوزن نلاش

 رظنج م نوت ا غوالي ل رورو وا ىلا ارثجروا ايامك شرف ل كيت كيا ك- كس نا نس قوي نلمس كنا هن

 حضلا ىفا# هللا لوسرو ءانسح ةأرماو دراب ءامو عناب بطرو لياظ لظهك_ كك وايرثلا لوسر حاسبة )

 روف يك هللا لوس الاع_-< ال دوج ا ءدياسانتر دق لق يخي اذهام حيرلاو

 لس قراوسرواراوكو يروا لس وجه زكا تكي نكره انزع كرت عكا هدا نوصنولا ودنا

 ةسو؟ ةسذاراهفود رك اكيد كافر ث كاتس لب بأ -ك لكل ع شال لت ثلا لود كس اوجد يار

 03 كاهر كس ناازؤا يضل مع اي يأ [_لكل تو قفاوزناعكد_لح سوم شغال كرايم ناين - اير اراوس لوك

 -الأ تدلل ءراشا نقي لع ف ركل: ناسا خلا نونمؤملا ناك اموت 1 لاءرف فخم

 اك نونمؤملاناكامو تيب : حس ييافك فاشن ىلع ىقوشاس كترورض اج 3 :4 يرش 9 8

 كرد كس نإ هين و رواد مايو رفا كلبك اضان 28 "هت يافل ضو ولكل ل

 باروا كج د نول اي كيت ثلا لوسر هس لي اج كلك يي لا كو بسس مك _سيكرب ملحن ميو ؟م اكد ا: اشم لص اك



 ا موا ةرسأ تي 1 95# ًِ وتلا ةروس: ارجو راي 5 موس: نيم اجريت ررشومج نال

 0 وابي بد لانا اح تعسر :فققو كتل كس ماكل ا لولوي كوم تدوص ايكى ودافنتس اهتمي كوم لو ناك وج م

 راك ومر ثق الاد را " ام ل دن لد ابج بسر لك قاضاقت كت حلت يو اينو ني اوم

 0 كاصتنلوودروا تيب 0 نورد ناار ب لوف. (كسرج هرطخ كذ_اجوم لب رورو آلت نأ :

 را لاب هس انركادم لع تلاع لك ايقوا لمر مشعل يصل الج 2ك نإ سيصل ودا لاي 2 هس قفتافيدوا-ج
 يلاكرمت لكي اوكا نون نع تروص لا دوا- 2س اهم نايك شرفي ضن دابج رمي للي امد فيرى ف ل 0 ني

 و كب ادحب ل ماع ذاهب تتفو ماداكد# لا ئطدد ىو رطخاكم لح اصتقن كل لا كريس لسا

 ورش اكسس بير تذيب اكهس ركذاكبيحن كداجج ل خلا اولتاق اونما نيذلا اهيا ايي ارو: دابج بيتر

 عاف "رتل ب اكتروا لس فج ترض آل و رس الدو لإ تان اصقأوج لب لش حس لونمشر ل روو رك نومك شو يرق تتياو اندم

 < ير ررط 5
 ل مرور اب يأ كس .- لي قمر ىف[ تن نلا لاس آل يرصقس لأب جس لاا رمددع لا لك نيته وا ةرم

 ل ورتب نارك حرر فود صاروا ماع #رايداب

 ناس[ وعجم د نيت باق ذب توك اسس ايند قداس كيس انكم حس لا»زادنااكتسلففإ ل : ىررظك وى شع

 أ 0-1 رسم اسود روا شن اسس ناس سود لوا ناسآر جت ع تاس لس نوع اهو تيجو لك خردوس اي ايتو

 رك روا لس ام كيد لاذ ترد تاس لبي لاح ى ذب ليا تن ساريا اسكس ىركا وم كل ول ايس 1 راس ىلا حررط ا -_ِ

 رت اي ثورك د لير قم لالقالا كلل تامل اعزكم سدايقا < تنبيه لبا_ جيس قمن تدين تو كس اكس ىلا شرعى
 ليو مولعم لك اوأرصر ىلا لص كلب رحب كالفالا كلف واج لس ذاك وك( ٠0 0 6 ) سال [يسوسر رار رس
 لوكا ح لرلح اتم مولع تاياورتبلا هس لب واع لالفال' كلو ل لح رك 2 اني ناد تيب رمي اسوم

 لاس انكم ايك ب _اكدمريوا ككتس كالفالا كلف يقي شرع لع زجروا لو وال لس شع لك الفالا كلت كا لب < لا 0:
 0 تر كر ترسو كلا حس ال تن

 ماتور ظليت تقيل حر لكبح تلح ومب لأ ع راو كتتنفو نما ل تيثيح ىفسأ نب !ب بل اليم م رس تروس للا

 هدوجوم هش لغ تااطاعم لاو ذأ 1 ئه ل لبقتتسر وصقل ل عسا حس طع اوم ماك دو اهتم اهب اود كيل مان كس تما تدوس

 ولون ول ك_ لس نول مونت آل اك اوم 2 اوف اصولا ورظنو رابودرب ماكو او لئعاومم انتل تروسرلوكررظن لج لس اس تءالاع

 2 اا
 . ناك اموته اج لو: مولعم بيغ قناص تبحتسس خلا اوقتا اونمأ نيذلا اهيا ايش[... :تابآفن اطل

 قل مانت اك تايشاعم كى ءتإي دور رصد دمك ب ايانو سر !ما رصناو ماتم اك تامل دمك سولت نوتزملا

 ىلك سا سر 0س رع بسك لوم طبعت ب عس خلا اولتاق اونمآ نيذلا اهيا ايت اور هايل“
 دقل تيآ-جدثلا لابد كت بيسو, الب كاوم مولخشمعس خلا نو رسي ال وا تيب جن اح ىل ركب نجا لدابجب حسد
 ناو لوم تافصير قل ل لا جس انو لوس بت نو يوب مولحميسس خلا لوسر مك ءاج



 احا رسمي جا ةالو لونا روس اارسكو راي 9 ممم موسرلج» نب ااج ريسفلجررشو منج رت نلماك
 كا ا ا ا ا حلالا

 نارُقلا بتكلا تيا ثاَيالا هذه أ كَلُلَي كِل ِِداَرمب ملأ هللا 'رلا © مُيِحَّرلا ٍنِمْحّرلا ِهّللا 58
 ٌروُرَجَمْلاَو راَجْلاَو راكنا ماَهفَتسا ةككَم ل اها ىا سانلل ّناكأ مكحملا# جم كلا نم ىنعُمب ةفاَضِإْلاَو

 ىأ اَنْيَحْوأ نأ ىلؤالا ىلع اهُمسشإ وهو رِبلاَو اهم عفّرلابَو ذاك يع بلا اج داق لاح

 ِباَذَعْلاِب نيِرفاَكْلا سمانلا فرح ذأ ريم نأ تيودلعالا لموتكل 00 مهتم ٍلجَر ىلإ اَنْواَحي

 يارا اه سوسان ْمهَبَر دنع ٍقُدِص فْلَس مَدَق ْمُهَل نب ىأ قوما نيل رين

 ٌرحاَسَل وَءارِق ْىِفَو ّْنِبَب 09 نيم وِحسَل َكِلذ ىلع َلِمَتْسُملا ناَرُقْلا اذنه َّنإ َنْوُرفكْلا َلاَق لامغالا
 ماي ةتس ىف ضْرالاَو ٍتوُمّسلا َقلَح ل للا مكب نإ هكدا رانعلاو

 ُهنَع ُلْوُدْعْلاَو ةَحمْل ىف َنُهفَحلءاَش وو رمال سمس همن نكي مل هلال اَهِرَدَق ْيِف ىَأايْنَدلا ماي ْنِم

 عفش هدا نا الخلا نيب مآل ُرَبَدُي هب ويلي وتس ٍضْرعْلا ىلع ىوتسا مث يلا تلح ميلعت

 هللا ريما ُنِ لاخلا ُمكلذ يَ أ ءَفْشَت ماصآلا َّنأ ْمِهِلْوَقِل در ُهِنُذا ِدْعَب ملا ٍدَحال ْعْفْشَي
 هر

 امج ْمُكُفِجْرَم ىلاغت هيلا لاَّذلا ىف لضآلا ىف ماّنلا ماَغْدِإِب جور هردعو ةؤذنغا
 اد ماللا ريِدَقَت 0 ِرْدَقُملا اًمِهِلْعِفب ناَبْوُصَنَم نا َرَدَصَم "اًقَح هللا َدُعَو

 طشقلاب 0 اوُلِمَعْوا ْونَما َنْيَذْلا َبْيي ٍْ ! ىِرْجَيِل ثعبلاب هديُ مث ءاشنإلاب ةاذي ا قلخلا

 اؤناك ام : ب مي ميل ٌباَذْعُؤ ٍةَراَْحْلا فبدلا ٍءاَن ِمْيِمَح ْنَم ٌباَرْش مهل اًهرفك نيذلاو



 ٠ حارس ككا» لج سةر وسم اارسمفورا م موسر لج . نمل ريس و يالا
 مس تسل ا ا 22

 0 وام َتاَذ هيض هلا 0 كي

 نينا دع كب وعلان نيرو عي كات نإ ةليل وامي نش قره نا 1 08

 نيني نْوُملاَو ِءايلاب لصقُي كلذ ْن ع اتعاب لإ رزغذتلا كلي للا قل ام باسجْلَ

 ةداَْلاَو ٍءْيِحَمْلاَو باَهَبلاِب ٍراَهَلاَو ٍلْيَل !فالتا ىف َّنإ َدوريدَي همِنْوُمَلْعُي مْوَقِل تيبلا
 ضرألا ْىِفَو َكِلذ ِرْيَغَو , موجنور قو ٍسْمَسَُو ةكئالَم دي ةيومجلا ىفاللا قلخ انو" دا

 ٠١+ نوت موق ىلاغت ِهِتَردُق ىلع ٍتااَلَد تيل اَهِرْيغَو راَجْشأَو رو الد

 ٍةويَحْلاب اًوْصَرَو ثعْبلاب َنْءاَقل نوري ال نيل نإ اه كعمل مهنا ركٍدلب مُهّصَح نمو

 انييِاَدَح و ٍلئاَلَد انئيا ْنَع ْمُه َنْيِذَلاَو انك اهب اونمطاَو اهل مجراكنال ةزعالا ل اذن اَينّدلا

 ٌىِصاعُمْلاَد كُرْصْلا نم *يؤ َنْوبِسكَي اًوناك ابونا ُمُهِأَم كلدلوأ اه طنا د 53 رات م ةَّنولَفَغ
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 َنوُدِتْهَي ارون ِمُهَل َلغَجي لأب هن مِهِناَميإِب ْمُهْيَوْمُهنِري ْمهيِدْهَي ٍتْحِلَصلا اوُلِمَعَو اونَما َنْ ردَلا َّنا

 ىف َنْوهتَْي امل مهبط ايف ْمُهوعَو و ميِعنلا بنج ف ٌرهنآلا مهيخت ْنِم ئرجت يقل موي
 اهْلَس اَهيِف ْمُهني امو ُمُهَتّيحَتَو مهيد ني بط اما للام أ مَُّللا كلانس اووف نأ محل

 «.رردولعلا ترلا فقتل 2 نأ ْمُهِوْعَد ٌرْخاَو ع

 نمؤي نم مهنمو تي أيا فرصاي لس لوين م ايو خلا كلش ىف تنك ناف زب لب روس يدلل 7

 بمآ( لتعأ ننال )ب( حس مولعمرلى دق ووارم ىلا كا ) ١ ر .مال .فلا_ لذ لزوم يأ وفوسليا لتس آل كراس خلا
 راج دواس قراكلا ماهفتشسا_ وك ولاو.لم )وك وأول ايل سس( طوبقم )ل تمل ارم وج( سن /لاوب جس نلآر قوارم ) كبت كا

 ك ناك اسكس فرر»اع رك ناك زاتاس كس بص ظفار )ا, وبال( حس اطفالك اس يروج فاو 00

 ىكوارامج قلم ) تى 1و مكس حاب لاحق ماك ناك ل تدوس لبس كس رفقا لال تروا اروات ما

 نامياوج روا( كب اذعؤ الد فوخ ) يسار ؤوك( سورفاك ) لوكول بس( ورسم ناكر( ظني م 0و ايا لم يأ نا( انبي

 نك فاك ( كوملص نإ رت اكل اكس نان )جس ماقماعبلا كيدزنس كارول راد هب لح

 مكى أ يلا راشم جي عس دتاس لن تنأ قلي روا) س هداج( حرص ) ااحك حس لتشمل نين اضم حا وج( نة رق )يب بش اس
 ظايل كس لوب ساند )ايل اديب ل 1 ذوي كك زرواول وفاعل نوبت لو دقلا ىو نر اكدوري هس داب ب شراب( هس لوم فن 0

 نلا ون تاه رثلا روا احا ايل زارا كل ولد س نركب اتا تدولا هن بأ أد تفو لا لكرب  لع تو نيت تح ن 10

 نا نلوب ) كوم نكس ب تنير( جايكايلا كس ةيسد مدن نر نكن وكي كل هلع اءرفاوبب لل كياوابس

 _روضت يس نب نا( سرك شبان كوست ) سب 23 لوك نيك حدر كت سب و دنياك وحاكم انت( ل قولك )وو( وب ناش ناش



 اهاعارس ع 1١ ل ره روسارسرا موسرلج» ني العريض حررشوممتج نما

 تسب ورتب روا لاو رك اديب ) ب( كس لإ اجوم راقسه دامب تبب لقوم ديد رن كنك لا كس رافك )رتب كس تذاجا ل نا
 نم سا للضرو)؟ يل لائم اكس راق, دوغ مايك( ءالاجع يح آل ) ورك نب كت نااذبلداكددوري هس ءاببةثلا ني( ساو سك
 ادت ل ردصع لوو هدي الاسهال فرط( لات ) اغلب كبسس مت( سد مادا من لاذ

 اني داب بج ( مالوم دقت تاس ردوا < .فناتس مج رجتاس كس هزمت سك نا) ليث قو كل بس( ل بوصن سس جو كردقم ل
 نامي تاولوج لج( ند لس تم ايق ) لح لآ ل "اهي يكد ىكمرابودر يدا( لت ةس كى ىك ورش شوي نن 1

 ني لنا قرفك س وهج لولو و ع د لاب ساء رف ترم ( باث ) لدب تجتاس كس فانا لأ كس ماك دوا سال
 كسر فكك نلا نم ) لع شادإي كرفك كس نا با ذذع( هد فيي 0 كاندردرول اكسس كني ( او مرك روط ل اجضادج) ىلإ ومان
 ىلإ و زارا اك ول زم كت اه يروا ىلار وأدت ايدو ياني دوف“ ةةسالاو لور )اوم املج وأخ رروس# لونج ب عر( قط ازني بيع

 ركاروا تارود وأ انام اكن د ليم تيم ار را - حس انرلة لا لالزنمال» لمع نوقادا#» كدتيبرج )ايداربحتا عسدايتعا كس راقد ك
 ايلركم وطعم باحر وا قتلى ىوسري( هل عر ل ىل) لج( عاتب ايمي تاد . ليأ فرص ولام ا: وم دنا اك ٌعجراح سمت
 نا( يس افي هس ساشا لك يود اف هراكي) اساس تلو تدرك ناب لزج( هوك ) بسوي فسهشلا هك
 نادروا ندي كح تار اططع كورا نار لوك لوك اكل ود نو( ةمازةسل ع )عاد كداوق كح ع نإآلذ

 نا خش رف) نع ناونان لن كاوا ىلع لوز مام اروا( ىلع ف 2 دايزروا اج آس نا) ل سآت ادت

 م تددق كشا# ) لي نايئاشت ب ل ادي( رك خرا نارتو رتس د اهجدالاه) لأ نك ررلا( يرعب اأن

 هدر هناا لاار ”قاكنلارم روط اخ نع 2 آل نايئاروا) لت ساء دوج كل كس لوك ول نا( ىلع ىلاد ذرات للالو

 سن نكرر ىلاكرنن قود فرصدوروا( زور كس تميت )هس بنل كف اي هس دامه لين” ( نون داو نانا عن لولى

 ىراع لولوج روا( لبن تكس ومب نتمتم ) لج شجي ) سن ساروا( لو لوك سا كت رخآوو لول اجب هس تزخأ)
 كس نلا هس م“ انك كنج لع كول ىب ىلا ون( تس رك يظن اعلق ل نا ) ليج لثاز لكلاب حس( تييئادعو لكزد) لومناشن

 لوككو ارم ناراكدرو ركنا تس يد كن امبا فس نا م ماك كيت وا سال نامي كو لوج حس جو ىك ( لومانكر وا كش )نون فرك
 كج كلوب كرست لإ محيي كس( لكي لان ركب تقود لنفس كلانا 0س
 لايك اي راس ايادخ ل اكون س6 هل لئاج انه كب لع تلج هول بج راكي ىف نلا) هر اكن لا لايد كس لوم ل لوما, لس ىلا تنت

 مالس( ىكاي)لكن ادد( كح لبا اب . ايداع ارق الل سرك يلف كره رو بجيل اثنا[ ) لك 1 قل
 نيملعلا بر هن دست د( ةيورلا) لوويشا ادد “ يكيلع مالسلا”اكومي لش تنج

 قرمودركا نيتيألا هس دوك ب لش تدوم لادصتقرواماناكل إل ترتسم اظن سنوي 0 2 2 2

 ملالاد . خلا ننوكت الووأاع .ميلالا م اكتم 1قرمداي لوو كج ميلالا ميلالا تي رسمت ليد مر 0

 هيرب اتهران اح تا عدول كللت- لولا لوتس لاعرججب- كة اجو تي ك2

 يب ناك الط كرورب كس لدي رمد د فاسأل ا نب يعمي اال _هوداغا فرط كت كح رسل

 نآرقؤت_< ل اوعفم قتيل يخف سس فرط اا وراشا ممكحسملا- إف تاي آل نآرق قاسي تدوس لابي كامو
 - ل اك ري لاك تاريخ داء زج اظرف ضقت بزامرك

 اهعسا ضيا قا نق كارلو رووزاشب لا ناكر اهلل انيحوا نا اهمسا وهو ربخلاو



 اها م لاء سول ةروسءاا رندا 3 موس نيل امريسفار تو نيل

 -كايمرد لس ارت اف رمل

 عزرصقتم اكس ارواح فرط كت فص حاشا كف وصوم حررط ل ئل والا ةولص ىعماجلا تدجسم .قدص مدق 5

 3 دارس رب لاو دعت ميه وترا اش رو ضن وع كا اسرهتس باد .مكبر نادت ند

 كوم لاكتسا تلو تيل وسر و

 دس نار لوقو ابيب ني اهوي نا تاكل اسرار نادرماكل تل تيل دار ترث [نايزابغ نبا ..ايندللا مايا نم

 يش ترورظ ريق احس بو لكل تنل ليل تلا قل ءاوتسا نير ” اتم_ جر دقي رطل غر ْوَحريأِي هب قيلي ءاوتسا
 - لبث تنل دارم قش لس بلر وا ايش وو- سس

 ,ءاظروا اهتز اين يس حس لش عدفلا ليي اس اوم اوتتساري دعب لس ناوي قناع ار نر نحن اسوج مولع منئاثفا

 ل تياماط كل لاذ وب سب وتسير ووزن ناش كنتوا دنت يق لبا اوم لل اتم دعب رك كس

 .اقح قحو ادعو هللادعو ىا !ميغلبم_ايكوم ىرورضانرك

 -ت ردم نر طامابص ماص رواامايق ماقاإ عم” لووض وني حررط كر تايح ض وح روأ طايس ط وساتفلي ءايض

 ىوقرو لب تك وضكح ٌلرْفي لي ءوضرواروأ رون تاذ رمقلا ءايض تاذ سمشلا رع مدت هنا درع

 هس, شح سوظفل لا ومدانئتسس حس روج لبن تكرر واوك ىلا ذر وف لج تك ءايضاي د ل روف تسمن اوم ا ءوض بوك مشوا

 جس تاكرمود سايس نا ضرس ضروب دج فس ضار اعش كب ايكو جرم اظ قرف لي رولا

 د نازهم رين ددسا ناطر 1 ل لش يمانكس نمل م“ ب لج مهما نك م لع ناخب
 رول لب اوتار لارا 1 نيو لوب لزنم ىلابتروا ليم وو كرو ىك جدر جب د تموت وأو - دج - ل 0 برق
 31 ايدج 1 يئرظنرن يوك كالا فرص توصل اوراس متاروا_وك تأ تاما ل تدوصل جرت لضروا لع ىلاووم
 كا لرش ادن اه رولا ل تروس د ل راع - اوت ان ترم دل نع -- سان كٌقوفل ماع

 ها الر درا ا 11 ليي

 وطي نواس وكلف لس شرفي ادوا جس اند لي شوكو كك نا ذا إي... : نب وم يل ىئاروا رك كرما 5
 مح سل اك لج ةس كرب درب لوب ”*' تود تيب حس الغولو رود ل ما_ بسالك حلت درع نوتطمروا

 يور 1 20 لوم ورش ور كا تس لابج هتايذ ,لاككبيةلع دانكن

 لادم 00 كلاي وأو و رواه اناج يفترو رضع اي كس موب كس لاوراتم
 نا ات ايل ورث ف اوط اكن اي ذحس لابجج انا قة ليج در دوا د لايام ليث لازم ذود ب - < ةكارد شح
 3 رار 8( تس رارقور رقم ورود لاكوج )ولوج روس( 11837 بسن د نب دان لي زن 18 لس تدم لشن دوا نو

 باحد ا بك لح ىتاايي .قلروا_ب اجرك ايلا ىل كلف كيسا تفاسم جس ردا“ ابي رن ودرج دنايح كيس اتوب مولعم وق بن تسال

 ا دارت اه د ها ل ادافع ل لكن اكس 6 نان لو سؤ هدايز كل 010

 نس تلاع لامك تمور دا نوراقر ل روسو را ام مولخ# نا ” رايقر هر رقم ىلإ نلاروأ تس بسور مو رولط

 قيس درا رأي نع حرر ارواح يك يكر اين ظفلاكر تمت ل د نا لا نار اتت اب ورك وتم لفرط اوك وم وف

١ 
0 



 ٠١ مارست يآ لا« ولة روسم ارسم رأي معا موسرلج, ني الجر ينحر ورمي 2نلاك

 ل تل “يبس” اروا ل لانب لب مانع قت وفيت ليث ةساجوم م“ ىو ر'اروا لإ سوم عر ورش سس“ 'ىلوسا اج
 ا كت ىلا رعاك نوب مولخ هس بانى كن كيا كل وبيك وا | رعاك لا هلي حس بس جب اش نس لورنش اب لس روشاو لأ

 بم: ك2 كي كيت لا دوفرولب ايل باهي تس لوم قالك اي ل آ فس تيل اج بعل ادلع اج ابك بكت تربت حس
 قس ىو قيس تنقل رمبطوك ول وذم نلا نس مالا الج_ مت تل ركريجتسس لوازنم كدت اح حس ادوااهقرورض عراد لم نااودعات

  نودتهيارون_ت ابر قرف لاياف ل تادو ند تانك دعو بس رق كاكمو كاي ليلا فالتخا هس ثددل“

 لكشنج تلا قتورمجئروا كلسع انا كس لبا ل ترروص وما لامعا لاق اكمل ربق ىف ب | بسج نم مكس ل كتيدع

 تك كلسع انارواك لوةرجاظ ل تروص رب لامعا لاند ع مآرب ترهق بمدير فاك حررط ا كح ل اجه فرط
 -ك لب اجل ضم كام

 كتم ايقو نار فب تلاسرو ديح قل ب تبدسثم لب ءا جا كس للا روا لب تروس لءاروا تروس لمي. هه لاا لذ

 لانس لابو ركبسانتا فرص قرف كس ناتاضم وم لب تروس لبي ليج جس داج كس نايباكدي دهتمصق ضر واهس !ب داجايكت ايما
 يلتف ناكر ش لابي دوام ب اطق سس لاقرف فلكس ءافكل ابد زين < ىلا لابي دولا قربا

 مل ايكراكتا لس برع ىلا رب روطع ماع تنذو ل تثحب كفؤ ترضخ كن ب تس اررف ضسابع نبا -....--.....: لوا اش
 نارا الاجر الا شكللبق انلسرا اموروا ابجع سانلل ناك ١ تيب اري لا_<س الايودشلب تس ف انب لوسروك نجت جبرا

 لزنا ال وسل لج بس انهو ناو زومودإي زول سرسود» والعكس ةاهتس اتاني لج راو انا كهل فلسا سا لبشوم

 رارتحود ب زوو ىف طوس ن يودع م فن ادوات رغم ديلو لشد لكاث# - ميطع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآر قلا اذه
 لوم لذا كبر ةمحر نومسقي مها تي آل بباوج كس لس نب

 . نقي لسا زكرم اعادت مانق قكل مب تروم ا ............: سب تلاسرو قودايفب ل نر د......:# عشت لج
 لكارواه 0 بس ىكت ناد ىف د كتبك دوت ورم ىو نب رك نيب لسلس__ لل تءاساساو تءايدابم كس

 قي وو فرط ىزنود ني نإ تس كراك اك تلاسرو ىو ولف رطبا تول ب لاصرب -<س فورم اقع كل وتاب مات داقتعا

 نك ل ثمان نب يجو لوك ا بسج رمي < رورضصس اب لوكان لول يع للا جس لت ررط كن وكلم اع لن يبكي تكي د
 ا رثااكل ا وكس تداهشا ذب تس بس كري ازيا ترم كان آر انبكيياكنلا لب قركوداج نار قروا ركوداج يوم نوم تك
 م فس ركوب قركوداج ك لس ف النت تيس كت تك رلئرال اس لادوج واب كس دانعد داكن ال اهق قشروا لاي ةدجرد
 -# 2 اموم روب

 اكل ال متسارع تييجولا ريح وف سس تيب وب رديح قظدعي كس ل وأ ل ال رشا تريبولا زيح ول عس تيربو ريح وأ

 تبي كرا قتقا ل سمات اورج لن كمل اعرب قع تيل كا وعكس شل الاد ف كادي اك تان كلم نس ا. بج مكس! داب
 كاد شل وكاوسكس ىلا قس« ىلاو فس دكا ديب ررط لس ؟وبب كت لاك قت قرب زاين سروا؟ لب قكرازب لوك ل يثكج ى
 وكي رقت برق ىليرواسح لفوكشرافس كى رافس ى لش لب ساس كوكا فرص وك اور لام رفوريج هن سر



 ا. ارسم ع 8 1 ا روس ارواب ل موس طا ني |اج ريس 2-0 0 58

 نلاهيب اتراك اوكب سرب نك شح لسن تنس اين ب قر قرر قست نإ يفتتر# فكما :لالرت ار

 هسا للاب : شادي لير ب د اةنسارم درج لا هروا ل

 0 قدنن ىلا رطل انجاح نونا اكل كي 7 (0)؟ح ردع ناب لقب شاني قضم

 ا ا ل و و ل ل رطوا
 للشر كتر وكرت اج دال سرك اح قدرات راقاحس لدشضرد كلو هر زود لوم نان تلو نا
 اياد دبل توفت فب ربي سيرك دوج رك مولع قفل كل ولاسروا باح اك زنا متت ل ا
 نادل ةساجد مان 2 كس ضيم عروسة احكل وب 2ك لا فرصرواد به تحل ش نرخ ىلريخبدوج و اك انامل نكت

 رواعتس كدت كيا رعب كس لاذ - لاج» : لت ماعد ا كدت لن انام نس يهديقكلي اح سمنئاقع اين كس م
 هريقت ىد هاب ليك شا ناميا نآر قدك نين اجي لت كدت قرد را تيد كس لو« كك ل اهامتب يشل رولر للا

 ود 10و لج فلكم روصتلم امن كس بسجارخي نلاو مب سرسود هد تس كراظار رجل ل يما دتيلا 2< (نبو وال يس ى

 كح زجرج لج ايند رطل يس انآ و_جساعال تحت كس قارب -اي دءارقل كلتا حس تققلظ ن ما وقرأ لس قس 0

 نا ادق تاي ونخم حررط كت ايدام لابي دوا لين عراتنو لئاوخ تكس لارغا ىلا ةررط ا كين ليت انس شاعر هوا اخ
 لارا تنال تسرع دوا 0: لام ارت كلم ها لب ل سدرك يق

 لل نااتسو اشم ...: جس طلق لالرسا نآرقر انت قرف لش ريرظنكس تغآروا نوكاعآ

 بتاج لوز لول قير واو دوب نلاو عب دوا بجو هش م اوجاربي هريقع اك ( نع ) ناو 1 2 زجروا كنز كاش م

 ناآرقد كوي - ليث كك فرط ىا قلك ن انو ءارطك تروا سان عرارس اكل ا ىلع دما تع نوير سم دق نيو ناقل
 ام كل ا“ ةاج ةسانول فرط كيا اج هطول ؟ث كرايقفا رجلك "خروجك كس لاهم كس تنفس

 نار شك يان اكنلا- حر دا لك اك ترثآ ةريفع اكن أ رك 0 م د ولا

 نم سدد نم لصارإب راي دوا جس ل 7 روبل لعق كان رركوراغا فرط نارك ضر رعت[ 0
 لولو ماعم لاو ورواه ايلتس" ول' 10100 سنو قب حرط وم |لرشايب كسب
 لب -احاج وج لكتب اق ناوأ آو [تس تاببوت نا فرص زكي لكس وفرط ى اربي وا ع نآس لائق ا
 ساذج لس ب لاداينب لك رات طن دواس ليت سوا رود فرص_ جس ب شركة داعادابد اي كس كدت ندايفب ى تر اترئ ينسف
 قيم ارنب لوك ك هدييقع ووو نلا ل مير اركب اطرواع نوم بتر مس شر ركروا هداعا ىال ماعم اكل أ

 عض اهب صيصنىكى وقتما مك باغ ري عل اوميسمل اركك لإن ماع كح بس لوري ل ول ............: باح اك اسروا د بب#

 تل طايل ارواءاطإب وم ءاطظ تنفاسم وو هاوخ#_ل رك لبث تار ناد كيا هدام لون تس تفاصوودءارف تس لزتسروا هع كس

 لاي لدتا نيل ب انوا روط قوارفنا فرط كك ير بر يمت هردسق ذا ضال اد لو ةك بكل ذانع ذى[ أنآ
 ارا لو” بيس انمهدختاسهكس دنا صبى :انم رسل ساد ع لوح :ركيطس لزانم اك ارواهسس زيت تسمي لإ خرروس لت
 رج دوا لي ليوم روبشم يل ماه عل لا 7 كو دايز حس تارا ني سقاو لوم 7 زم اهراس لدن اح حس دابا



 20000 جال لذ ةروسءاار ورا ف موسرلج» نال الجر يسفث حررشو#ج رن نايا هك

 ل لامع دوى ةنوم ءالاسم دوز خيروك ني تكسو م تاباسح لس لوب وا لاسهعس لولود روسو رت اعد دنج

 ىلاظفلاكي اصيب نأ و” يرسل اهل كلا دازك ساما كدا عع قرا باح
 لك اسروا اب هر ماب قش لراعي متن حس قر روت تكل اع تقي” افلا جر كح ثلا ناس: ماه
 ا كني ياه نار وطلع خل اونما نيذلا ناثع 1 كوم نايا وكومنت تار

 برس اك وم لاو لعب تلج 1 > رمروط| لوي زج لاو ودريبمل < رجال باوج حس فرط لك حننس ىلا نكي 00

 تافاعراا قام تاجا كرما اح اتوب مولعص نوم لاو لان تشنج سس لامي فرص سس وصن رسود دوا طرش كن ال

 ش لو ةككدم بابسا فلكس زج كيا لوم لت

 ءرب 3 و 2722222777 : 7
 انتو م نسال ارو انج دوا انو فرفور اين د كاب مولع خلا نوجري ال نيدذلا نا تيب 0 : تاب !فن أطل

 ظ -هسامرمارم

 مهنا ناك ىأ ْمُهَلاَجْعَتْساُرَّشلا سائل هللا ُلَجَعُي ْوْلَو باَدَعلا نْوْجِرُْملاَلَحعَتس امل َلَرْنَو
 ْمُهَلِهمُي ْنكْلَو مُهكِلْمُي نأب بَضَنلاَو عفر اب ْمُهْل ا ْمِهْيَلا ٍلِعقْلَو لوم ماب ىِضقَل ِرْيخْلاِب

 َناَسْنِإِلا سم اَذإَو َنريَحَنُم كُوْددَرتي َؤَنْوُهَمْعَي ُمهِنَيْعَط ئف ان َءاَقِل َنْوُجَرَي اَل َنيِْلا كرتون
 اًملف لاخ 1 اًعِجْطْصُم ىأ َهَبَْجْل اَناَعَد ٌرَعَمْلاَو ضَرَمْلا ُْضلا َرِفاَكْلا

 هاه رض ىلإ انع 1 نا فر ركن نرقاا تنل لاك رك نع قف حق افك

 اًئاكاَم كر كا ءاحخرلا دنع شارع ٌرْصلا َدِْع ُءاَعُدلا هَل َنيْراَمُك كللذك

 ُمُهَ اج دقو ِكَرَشلاب اَوُمَلَظ امل ةكَم له اي ْمُكلْبَق نم َممآلا َنْوّرُقْلا انكلهَأ دَقَلَو م َنْوُلَمْعَ
 كفاك كليك ولع ىلع كاطع ايل واكو ْمهفاص ىلع تال ٍتيِبلابْمهَلْس

 ف ٍةَْيِلح عج َفئلح م اهأاَي ْمُسْلَعَج من يراك 0 َنِيوِرْجُمْلا مولا ىِرْجَن كيلو
 ىلتن اَذِإَو اَنَلُسُ اًوُقَدَصتُف مهب ٌلٌوُربتَْت لَهَو راَهف مو َنْولَمَْت فيك ظنت ْمِِدعَ نسم ضْرآلا

 نارقب ِتْنا تبا نوُفاَحَي الان َءَقَل َنْوُجَر ري ال َنْيِذَلا َلاَق ٌلاَح ٍتاَرِهاَظ تسيب تيب كارلا امنيا ْمهْيَلَع

 ءاقلب نعشلتلا ذأ ل نكن نكي اهلك كِل ِْمُهَلِدَ وَ انتل ُبْيع هيف سيل ذه ٍرْيَغ

 ةداميظع ٍمَْيَباَذع يب ىَبَو ُتْيَصَع نإ ٌكاَحأ نإ ل ىَحُي امل ْعَِنأ ام ْنإَىِسْفن ل

 هَلبهَم ىلَع ٌتِطع هيفا اَلَوب مكمل مك اَلَو ْمُكَيَلَع ةئْوَلئاَم هلا َءاَسْوَل ُلُق ِةَميِل ُمْوَيَوُه روش

 نيس اًرُمُ ْمُكْيِف ُتْنَكَن ُكعبَل ُدَقَف ْىِرْيَغ ناَسِل ىلَع هب ْمُكَمَلْعاَل ىَأوَل باَوَج - مالب و ُءاَرَق ُىِفَو



 مءاحا ارسم تع كيا طن لاول ة روس ارسم راي 14 1 موسدلج» ني |اجر بخت ررشوممت ضن مل

 ٍنَمم ُمَلظأ دخأ ال ىنا ْنَمَف ُىلِقِْ ْسِيَل هنآ ««و َنْوَلَقْعَت الفأ شب مكن حال هلبق نم : :يعبرأ

 55200 ٌناشلا ى ءاُهَنإ نارُقلا ةفياب بدك وأ ِتِيرَّشل ةبشيب ابذك هللا ىلع ىرمفا

 الو هودي مل لا مهُرضَي الام هرزغ اهلا نو نم ندب دوكتر خلا هم َنْوُمِرحُمْلا

 هللا َنْوئبنَأ مهل لق هللا دنعان ْواَعَفس ٍءآلْوَه اًهَمعْوَولْوُفَيَو ُءاَصَالاَو مهو ةوُدِبَع نإ مُهعفني 7

 الا ُهسِلْعَل كرش هَل ناك ْوَل يآ راكنإ ماَهْغِتْسإ 'ضْرآْلا ىف الَو ٍتاومَّسلا ىف ُمَلْعَي ال اَمِب هنوْربخت
 ٌةَدِجاَو م َّلِإ ُساَنلا ناك اَمْو ْهَعَم 2 َنٌوْكِرْشُي اًسَع ىلععتَو لاهي ةَنْخْبْس ٍءْيَش ِهْيَلَع ىفخي
 اًوفلتخاَف , خل نب وردع / اوما نادوع نم ليقو جون ىلإ مذا دل َنِم ْماَلْسإلا ْوُهَو ٍدَجاَو ٍنِيِد ىلع

 ضقت موي ىلا ارحلا يبل يم و ردو قي للا
 ةكم لهأ أ َنوَلْوَقَيَو ننرفكل بز تا نب 60 وطي دف امن اينُدلا ىف سال يأ ْمُهَ

 اَمنإ ْمُهَل لق ِدَيْلاَو اَضَعْلاَو ةقاثلا َنِم ءاَيبنالل ناك امك ُهَبَر نمي ٍدمَحُم ىلع هْيَلَع لنا لَم الْوَ
 اورظتناف يق كس شو رغب يدق كال ان هل رم أ ٍدابِْلا نع ٌباَغام ُبْيغْلا

 وف

 4 ةَنيِرظَممْلا نم مُحَعَم ىنا اَونِمْؤ مل نإ َباَّذعلا ِ

 ل لس هدئاق خرط نايم اروا( لوم ل نان تي ىلا قايل ا ضاقت كس و: ل 2: با طع بج نس نا رق هنود ل
 وج اك وج دوب كك 7 ل ارلأ هس جاين ىدلج
 لايثرتلا نيل اهاج اي درك توك وكول ني حس ررط ل وفود يضتاسسكس بسفر وا عب ) تتتو اك ا( جس حر رط لوو فورعمو لوب )

 هدد ) ني يدرج ادرلرم لت لوم كدا ليف جس لاك لاي سام وك وكل نلبي( لت تسد سال

 0-2 نااعك ةاوق انك داق لبس * واع 7( ىرلت 07 لوول مك ) نانا 1 ردا( يأ تل رورو نار

 نب ( عر تا لاري ول نع ا 124 مج بع نكي( لم اعرب قو فيج دبا كد اني بح ثول و

 رطل انقل ار الي لم را ضو م ترريصمو جر( هناك قت "ع فوذكإم اك اروا<س افقك ناكر انو ايد
 دع _ لذ تك ير درك شخ  عاندج مول نشف [ اج بناجر ب فساب ثم تميمي هلا تتقد تيم ي)
 5 7س ب ثلا! ناولاو له 1) لكي تروا سر اكس كلا لش لونان ىف ( نيكرشم 0 ناولاو لس د ذكحس
 داو" تقارص كن لاوج) ليما نور لوسر لاي هس نا كئالاع ايدركك الب لنا ذس مح ف كدايغاهاد كل( كر شم نوب
 كل وعر كس نار رطى ا متوك( لورفاك ) وشر ( جس فطعاك ايا وملظ) ٌءس ال سكئ لابي كب سا دو رك ارك ( نإ
 ه1 ل ا نا نار ل ا ل ا وا 7
 حس نارك تلاح لكل وكول نابل ايند ا )؟ لن تسب جب ماك دابق لتكمل امه ايكا فيلخ بف تالخ) نشأ

 ند قوم تس انسرل ذب لأ ( لكن آرق ) تت آ ( عاد ) لكل حكى راب ميس دوا ؟رياوت يركن ااوماتس ءاهدراوا 206 ترن



 مءحاا رس يأ جا * لم لليل قر وسم لاسباب ما وسل نال الجر يخل مرش تلاه

 ستة انسركا) ن آر قارسود لوكا وسكس ناآر قا لين تك هو( عس ليتر ذاك تم ايق )+ شكلك وكاك سكاي هس دامك وأول
 ياريم )نكست لي حجل كت ددبك يآ( حس فرب ال ودرك دي وورد لي لاي( لوبن لامار كل ودبس دامت لش

 ملل وماني م اناج ايلى درب دحيدج لوم ب اجاكس قلي لودرك لوبي رتل كي لب لاس فرط قي البدل( ليتر ودقم

 يآ ( نداكعسمإيق ) اناوم آنيواذي تمم اكبنا عدن( كس ركل دب وود لش مكدلح سا) لوركا ترمس مك داود يي

 تر لل لا اكلت انا ل لا) اجلك اوربت لا لمة يروا اها كل آر قيوك ملم نات اجومر وظنوا دخل 000

 عرالطا| 0 ا دالععس ري ةقاتب ايدقلا كاك ب وح روا لش باوج كس ول تاس مال ليت ةليا»
 ل نسج ) لوجاكي( راك )ركرسب( لاس رمي حال اصح ذب كيا كرمت لي سول ميج سلم اهم ىلا شك جس عقاد يدعي درج ( ايي
 ( نكسوم ستعس فرط ىلا قريع مالكي نأ 0؟رم تكسر سيرك كت |تايك( لنا 4 نطرح وكدا كا لك
 تبسن كك يرش )ل رك رفع قنا رك اني تاب توجت سلب قي اوت( انكسر سى وك )؟ جس انكسوم ناوكم افرك حام حس للا انجري
 فاول ردا لدم لبث( ىلايماك )حر الف الصاوك( لوكرش ) وصرب ب ًنيقتي ع ااثجتوكل وي آى( نلآرث ) لا اب( كح كف فرط ىلا
 اجو نارك ) هداف تروا( اج كدت اجب ىاركا) لين قكس يني ناصقنت شئاوج لو تس رك تري كن وزنج ىلا وسكس ذا
 ىيلاولفلا مت ايكو وربك( سس نلا) راس داعب روضتل دفا لني لو تك ( قلخت ل لوتب نا )دوا( لت تب دارس ةساج لك

 لوكاك ارك قي قراكلا ماهفنتسا ن١ لع نع زل لع لولاسآ قلن سيم ولحم ا دوخوج ومب تنس اج ىفي د( عرالطا )رب كتاب
 هت كلا تاذ كاس ردوا( فاص) كاي( ع لو ديل سلا قت زتج لوكيل نوم وطعمها رورض و ومب كيش
 ضر وا لت ةرقلر ل 6 أه ري مالسا نبي ديا ) 2 كل دقن رطل كيا قد ام امروا ليث جسدك اسكس لا )بد

 2 فروا ركن رب نايا لب ) كس ب كيا كلا برب( ككتامذك يندر ر لل سس تقول كابا لن اد

 ( لذ رلى زشب اذهل كتم ايق ) لوم لكى دارمككت تاب ليا ديبي عس فرط راد دو ب هس دامت كادوا( ايلركرايتنا تساراكرفك

 وكل ورفاكمل خرط ا ) لإن سرك اذتخار لع لاذقب( ىلا ) لج توم اي د« لصيفاك كس( ل تايد نا يسرد سكول ن0

 تلد لاشن 100 بعام 17 كورد كسبنا ( م ) نادك تك لون( لاو كك ) فول دوا( اح ايد تسد باطن

 هس لودنب لزج دج ) ماك ب يدوب( حس نلاالوس( لي كك رنا تاز لس ءاضيب هي وا تا« قا ب ء ايبا صخب "اريج )؟ق نا

 خي« فرص قل ماك ريم انك ركرج الغ ووك تلا كل سما لين لاو لمن ع نلا قم تاز ) جس دكدقلا فرص ل( ربثاىكانلا ليو بمن أ
 دنا حس لم نولاو سكر اظن ادجتاسعس دامب: قلب( ل تروصك الن ننام ااكبساذذع )لو كر انتا لل ( ح

 اتا ن ونجم نكن كرالا وبر شفا نوكر كسلا لجعمسا +0: سك 2و

 ٠ .ةراجح انيلع رطماف كدنع نم ىحلا وه اذه ناك نا مهللا

 يلو راهتسا نولمعت فيك رظننل- لم رركمراشامالعرسف فرط كد وم ضن لا عرار زبر وص“ ميلاجعتساك

 مكيف تبل دقف- يب داهرف ىلا نت عررط اج [ةركايلو ماجاك تس افاط كس اياعد ىف حرر لس هاد اب جس اي يلم اكس

 باق الرو ب ات لاو دي ذقت قلت ةع نكد كاك مل يح يا ارمغ
 < لير نريخ نسل ل قام وان وخزان اكممالك

 كوكب جس دمك طاحاك جرم قلل م <> ايكءايك الدتسارب لكم وزع أل زال لابي ملعيالامب



 مءجاارسم تأ هيا الب سأل ةروسماارسبو راي ذل موسر لج نيل لاجريضلعر ورم تن 7

 نوكرشي اهرواج ليت دوج وم زج هدرك وجب ملم ملت لا هتطلازج لوكبسج نالس_اكومرورض لي ملكش هد اكو دوج

 بن ردصتم اي حس لوصول اي ىلع

 اج انوم مولع خلا مكسهلا نرذتال كاريبجايكم غرور شرفلو كل شتاء ذك مالسلا ري وأ مدا هتيرذ نسم
 0 اهكايكك الب دورمتل شاء زكس مالسلاريلع ميتارما طا ايلا ركو لا اع خلا نافوطلا مهذخاف

 - زك اءاكد اك تعرق ىك ور وابن ماح مليصو تن اس هرج [ اليهي لشورفل نق
 ش - ق3 اؤراجا جازم لابي كس ل 7-10 ءازجلارار تر رواج لص راد ايندلكوج ةمكح الول

 ب ل قرح او نيل قوى و لو كت رف ؟ب ازعل رانلا مهدام كدل زا تعلم ا لم : تاي نر

 كلا هللا لجعي ولوتعآ لب باسحلا موي لبق اطقانل لجع انبر داع زج لوب ازعل ااورلا كرا
 وويل نبا لوركا املس قداج كريد عسر اف يأ كك ثلث. خلا ناسنالا سم اذا و تي اكس اح داشراباو#
 د لين كنتاكي جتنا قرش ىو ركام مولعم - لش زوهجرسل سين اريك تيس ةسق

 نوع كلب للاب ازذعاكراذكل صب لج ين حك ومب باع قت كس دافكس خلا اكلها دقلو تي ادع كل
 ماتا تار لب اذعيب لاين وتل تبر ومدح وم قت | باذذع نك اجو م هداشاملا / مل لج تا, رف ناي الاعتا

 خلا ىلست اذاوتب رعب كوت ا كواعمو ديد هين درك عن ا»با ذه لانا كسلا ل

 تي ًآاروا-هتس كداج كريد تلج حس خسسلا نودسبعسسيو تع ًارواهس نايباكت يمن اهتر وا ىلا لك تلاسرروا نآس

 . جس |, داجا يني رج وكت ل اسراليسس لم خلا نول وقيو

 رطماف كدنع نم حلاوه اذه ناك نا مهلف ل2 كبك يشم ريغ و ثراحلا نك رق :ىلو ناش

 -+ لوم لزا خلا هللا لجعيولو تي أهلا ميلا باذعب انتثا وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع

 تيا اك انطوت بشير مات ابداجايكك ايب“ لاما نفاق” خلا هللا لجعي ولوتم1...-........: رتل ُ
 -<- لاجوم لاو ىرلو حس كار شكري سرسود انو لع او ىدلج تاس هك ابرك ب كيا - ليام واعم ل زج ود حس

 < ات راو ف الشك لوثوو اقوا ابل لويد لبا 7 لع ايل وتود لئالاع

 للام كس رت سجو كى لا تمتردك حس التقي لسا دصتقم اكتب اك سي باو م١ باوجودلس لاكذشا ليا
 لال تامر نالت نا ترو لت لس ع يول نيو 0 حلاو رلج اكن ا لص
 1 لت قنا قد قام ةؤمرويحا رايايكن اياضافت ل صاكل ودلع تيب آل يضرف رج شن لازما تأ

 و ةساج ددئا عساك قلد ور ا و و

 ا جرش وكرر لم ا < لويرت صرت س حررط وكاس اندم: عن اداكل نر ايدك 0س اوم عل اواكرش لاس طايل سا ناب وب

 هس نوم تاكرش يوك انوه تار لااروا مم نوب كريت لم عت اواي وأ نومك بلا لبد جساتنم



 - مم حارس تع 4! قط سول روسب رسب رأي موسع سرج ني اا سغلجر رو مجج زن نما

 عراك ار داجايكو رانا فرط كت قيقا للي خللا ناسنالا سم !ذاو تأ مقام م ومب جا كاي قرطف ل باريح و

 زك ادوا ع قكركروددردوكدارمدج < دوجوم قس ضذلاب كيال سار يروق اينو رباح نانا نش نلمس

 هداوقازا سلس ننال جناب لوب تسارلز ب لش سوت تدحارو شير ةج لاب ود تبع هبه نابي 64

 نم لولو سار انضغ ا س نق تنال لم روا تريبعمل يوك هس ايلداهشتسا تس تلاع ىرطف سا كد ناسااجاح نس نآرق_اق
 تلاع ىلادجو كا تلظو ضارع ارواب قحرد اقنع كسا 51 ادن ردا لدا كرعأ لانا1 ما مل ايلا

 مرتك عرقا 5-5

 لي لضاح اكن جس ةقكل ل نوع قرد كمن بركن ةرق ومضر ............: تملا ل رك رود ركش
 يأ لم اب بس دوا جساتاج ياي انج لادا ناجل صدي ثوم اهد٠ امام لوجبء اريل رك اررعا حس فرط لكن لاسم ا لي تملاح قب
 روا ولام حس لل نلا- < ىلاج ل اعد وا كرش نانا كرا انا لا اطال تالا 2 قد تاس

 ب قكوم مار : ول ونوو راش

 لكل ىتريما ةنءاعد ملوك ؟ عانس: هيك ع رانج اكءاعدروا قلاب نكي ل... . نك يكتم قول ارءاعأ
 روا ىولاب نلث لور هتاترلا اهدوو لس نلاب ذمكي لوا- نيج باوجود كس للا ؟جس قرم عقبك اساس قريما ان ريماروا ىلا

 رواء اينو يا “ لولروص ل وأود نأ لكم جس ات طور لوم لي رجب رك جس اترك ايتد بوث لوا لوا ب تسرسود تس قار يريم:

 5 سوم حم لوو قلاب

 ايكايارف  ريخلا ءاعد نم ناسنالا منسي الروج ل رت آل تلصف مح ةروسبلا ا... :شاخن ل لو اود

 ' :قكريت حس اراك ب لاكتا لي لابس اجاج الج قا هللا. هيدي تتفورمب اند بنس مث امد لكن اننا نتن
 ضراون سي لوي[ وفود لب < اًنئرب زوجي اعد لم تملاح ا نانا لس اك وم مولعمم قا ول بنت جس دارمم انرك ا عد لب تلاع

 كولا لوي حس اطرك اد شيكي ليي تلاع قرب ناار < لكشم انيك قب تام داج اهي تس رابعا كس تلاع قرب رك رواج

 ٠ ؟لوب نابكاعد 3 لكو اغنبج رواه حاوومج تسال انيق ط ان ل اعد ل تلاع

 دارم ساعد نكمجسس حس دايقغا كس لوتلاع لود قرب دوا لبان خلا ناسنالا مئسيال لي باد داما :باو

 هزات للي لاقروص ل وفول اب ب دواس لدروس ضرتو لا وظرولانتاعدتسا ضرب لبي: رك اعو تس ىل دشوخروارك اكل قب

 - ل اق

 قرابته تكن ليا كت لع رركلكراكلا لس تليضفروا تفادص كم السار برع يرش ............: ورب لول رح
 حس لس و درك مرت قم كب لي نا ك سا تلك رك يكل وق ليجنتوب تيك اب ىلا تركن رات مك كل كس كن شت
 كلوب ريس ضنك اي نا كوله دايك آل نا ارق رسودركل دب وكت نا آرق ماي اجو لب طم كس لوديقك ار سدا

 بس لت #ابلا ةكتد بكي آكل راج كن تأ كب اوجه ىا لن" خلا ىلعت اذا و تيل بك تن قر الك ررط



 5 ا , 3
 ممارس عم ٠١# » ول روس اا رعور ا مر موسرلج» نال لاج هيض حر توا 1

 لد ادد وت اها ام قل عام ل لال ا

1 : 
 5 5 37 ” + واسع 7 0

 حلاةروسباوتاف نأ "بو و[ لأو ذب حس بس كل اوستن د ص لرب قلو ١١ :لم دلة لارقتت رص

 مانقروا اك رز ت لش صح تشنج لايم لمثل اياك من ريمكس قبب لسد ىلادجو كيا كس لإ قروي جرد كر 1 تح
 د” تاتا دود اس سلام ىي د اا راه لئاسخو لقباشا هس نال لكس قف نا تايشنو ااا تس لع

 ار نماء قداص كت لابو نت ارنا ني نطل 1 و ف م الناي ل سحر سادي اس
 ناححأو ناي زروا ياللي - ليتم قت لاو انا دك حاج نا ىلايل نوم اريبا ىت تتكسر مرق لب لرب لي وسان ت 0 اح
 دا م ارم دي تلا تيا سام تاهت ل نانا ان كراش قريش كل : عال ماو 000

 لامتماب يقاس انكسركل ثبات املغت ب اوج ال ررط لأ نيش دك دوو احن شداد تس لاو

 عه انا "اوبترا عك داع لام تاز دوا

 كنا ماع ركع ا فاي دق ثلا 100 جلع رين اتاك !وأ اود ن نا ملح اج جايا رفح أ .٠ لاا ان مرر

 نولود لابي ع لاح ترومت نا -<ب ناضاررتم هذي تحبس هود انتو نانا ا

 ما لي فوم عس دالك ايس ند اً ةيانومدارم اند ماك قش قال «ءاب دودناب اتسم مارق شرلا_ ىو يسرك ادبي قف ف

 ايكوم رداص لصيف اك لارج انج - حرلا ايد الفول وصرت لحس ناوناق اكدقلا وا سدت كح ى لات تباذمتف 2-1

 -هد اقروا اق كت كاك اتا هسزج واب سيلا كن انو ماناكن لا كن زان

 نادوبعم بس والعه م اهترفلا وب تي دارمانوبجن اكن اصتقنو حفلة رقد ل مهعفني الو مهرضي القا :كروز

 يول ل فدوه درمو والعكس مل اهلل كرب ولحس دارم ناصتف علي رب الخ ضبا ارواد نام سابا للود 0 ,

 روان + قرارات تب مك نبكي اكن رشم رد كح لوم ارم قتو نش تس رك ركع ريش ابك - اجي لاقت نلت اعدل اشم

 ب ل ل هاتفا راس لان نا ايكددوك اس ير ظود ل هللا نوستاتعأ اد تس اتوب تساي نا لاا
 0 ويتم كر فنار ين ليضرغ لم زال انج روبعم ي عيش ون نوم قب عب ان تاتما را قرب سد 5

 دج كر وعلا وم عئاذلاب

 ليوو لئوج وكت رخ ارك. تتيح ريش وقح اطلاله اينو انام خف وتب هر افكر ول ...٠ : طلق انوم راس اكل وب

 -كح لوم قبافس دام يال لوم زج قئاو لوك رف ؟ضرفلاب .كاكدمج انضر فاننا يف بن راينا ناد ندع حا

 تميدوبخ لأ ف ل تيمي هب ورباشم ل لولو كاوم مولخشيسس خلا ناسناالا سم اذاو تي أ م ل تيأف اطل

 ال نا وب قت ما جب لوقو ابطل جدك قلل هوو ل الب بج ملا ا

 ركل تدابعواعد لوم ب بلطم ونَء_.اجايلرف كدارمتس نلاسنار وا سد تس كى دنب ردا لد ترا تقام

 - يلوم ليتك عطا تو ايعروا او كيا وأ ل ومر ارططفا لولب لوبج شديت اسكس نامي

 مُهَل اذإ ْمُهَتَّسَم َمَم َبَدَجَو ٍسْؤُب َءآَّرض ِدْعَب نم اًبْصِحَواَرطُم َةَمْحَر ةكْمَر رام ىا سانلا اَنُقْذَأ آَذإَو



 سمحتي ا« لو سول روس ارسم راب 6 موسرلج» نمل اجر يضع ررشتو دمج رن نمله

 نراك نمل انَلَسَو َّنإ ٌةاَراَخُم ةًرُكَم ٌعَرْسَأ هللا مهل ل ِبْيِذَكَتلاَو ٍءاَرْهتْسإْلاب انتا َّيِف ٌرْكَْم

 تح ٍرخملاَو وبلا ىف محرج ارق فو مك ُرْيَسُي لا َوُه يَا و َنْووُكَمتاَم

 اهب اوفو ل ةَيط حيرب باطلا نع تافه هبف مهب َنْيَرَجَو نْئسلا تلفلا ىف ْمَنكاَدِإ

 اونو ناك لك ْنِم ٌجْوَملا مُه ه َءاَجّو ٍءْيَش لك ٌرِسكَت بْوُبُملُةدْيِدَش ٌفِصاَ حْيِر اَهن ءاج

 عل ْنِم انتج ِمَسْق مال ني ًءاَعْدلا َنْيَّذلا ُهْل أ ْنيِصِلخُم هللا اَوَعَد وكلم ىأ مهب طْيحأ مهن

 قَحْلا ريع ٍضْرَل ىف َنْوغَبي مه اَذإ مهجن كلف دزع رمل +” نيركشلا َنِم َنئْوكََل لَها
 اّينُدلا ةوي اي لا عاتم َوُهاَهْيَلَع هما نإ 'مكبفنأ نع مُكَمْلظ مكي مغَب اَمْنإ سانلا اَهّيَاْني كرش

 لع مكيِرَحت + نْولَمعَت معنك مب ُمكدبْسَف بنل دعت ْمُكَعجْرم الإ مل اماه 52
 ٍءاَمَسلا َنِم ُهْنْلَرْنأ رغم ٍءاَمك اَينّدلا ةويَحْلا ٌهَفِص ُلَكَم اَمّلإ َكْْمَّتَمَتَت أ َحاَنَم بَصَنب ٍةَهَرِقىِفَو

 اًمفربحَو ريعَشلاَو يلا نم يانلا لك ايام ٍضْعن ُْصَْب َبَمْشاَو ٍضْرآْلا تان هيَسب هب طلخا

 ُهلْضاَو رْهَّرلاِب ٌتَيَّزاَو ِتاَبَلا ّنِم اًهَتْجهَب اًهَقْرْخُرز ُضْرألا تّدخأ 15! ىتح ٍءالكلا نم ماَعْنَلاَو

 "اَهيلَع َنْوْرِدق مُهْن آَهْلُهَأ َّنَطَو ٍلْصَوْلا ُهَرْمَه ُتَليَجأ ٌمُث ىاّزلا ىف ُتَمِغُداَو اَيَز ُءاتلا ِتلِدَبُأ ٌتَنّيَرَن

 اًدّيِصَح اَهَعْرَر أ اَهَسْلَعَجَف اًراَهَن وَ الي انباَذَع و اَنْواَصَم اًنوُمأ هنأ اَهِراَمِب لْيِصْحَت نم ْنَرتك متم

 تنألا ُنيث لفن ٌتالذك ْنسْمآْلاِب ْنُكَت َنَغتمَل اهنأك ىأ ةَفْمَحُم ناك ٍلجاَتمْلاب ٍدْوُصْخَمْلاَك

 ناَمَيإلا د ِءاَعّدلاَب ؛ُةنَجْلا َىِهَوِةَمالَسل ىأ ِملَّسلا ٍراَد ىلإ آوْعدَي هَللاَو م٠ َنْوَرُكَفَي مول

 ىبْسْحْلا داَمُيإْلاب , اونَسْحَأ َنْيِذَلِل مالسإلا نْيد «دةميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىلإ تلاد ٌءاَشُي ْنَم ُىِدهََو

 لَو ُداَوَس رمق ْمُهَهْوْجُو نعي قهري الو مِلسُم ِتيِدَح ُيِفاَمُح لاقت هيل رطل يب ةداَيرَو لعل
 ىآ اوُنَسْحأَنيِّلِل ىلع فَ َْيفْلاَو 0 نوح ايف مُهمَجْلا ُبحضأ كيلو هَل

 ْنِم هللا َنِم ْمُهَلاَم هذ ْمُُفَْرتَو اهم ٍةنَيَس ُءاَرَج كر ٌرِشلا اوُلِمَع ِتاَيَّسلا اوبَسك َنيِلِلَو
 2 اًعطق مه جو

 | ءْزُج ىأ اًهِتاكْسِإَو ةَعطِق ْعُمج ٍءاَلا حْنَمب ١ مط ْمُهْهْوُجَو تنبأ يأ اَمنأك عيان عصام

 َقْلَحْلا يأ مقرتخل هزل 5 نول ايف مما بححضآ كالو نيم يَ نم

 ٍلْغَمْلا ىف رت رسما ٍريَطلإ دكان نأ ادعم زاب بِ ْمكناكَم وكر شأ َنْيَِلِل لَم اعيَِج

 اواو ئفامك َنْيِمْؤُمل نيبو ْمَُنيَب انَْيم اَنَلّيَرَف مانا يأ مك و اكَرَْو ِهْبَلع نط رق



 سداح عارس تأ 4!« لو لول ةروسم ارسطو راب مك موسرلج ني اجر يضل ررشومج تناله

 ةاصافل لوم مق ةيفانام مؤ نودي منك ا هد الو رز رتل
 َّى كلاش + نفل ْمُكيَداَبِع ْنَعانك نإ ىأ ُةَفَدَحُي نإ ْيُكئْيَبَو اننيب اَدْيِهَش يهَم هللاب ىفكف
 ٍلمْعْلأ ن ال تفلسا اف فت لك 1 + البت مْ كلذ

 ولا

 ود

 نمو 9و ام ْمهْنَع باخ لَو هن بي نحل مهمل ىل آَوكَرَو ٌ

 ٍءاكَرُشلا

 تي دامك مزنماك( كرس سروا شراب ) تضر ىف ادع ل ( لاس اعق عن 20 وردك اكرافك 3 نوكو لمت بنج روا ٠س 00 :رمت 2

 كلاوب 0 تا( ره تكل ل الطجتروا ل رك ) لين تيا درك عر ورش انلاكذ يح كيد اب كيد اب لب لونان قراها رف لج

 اظفل) لو ركن مقر اكم ىراسي ىرابت( نيل ) ع رفع رامب( لع ذيب دازم) حست هاي حس بس لي نايكي دابنلا

 ته مكر شني ل تأ 7ك ياروا )جس ايد ماظن !اكشرأو ريس كل هس دابق ف لتس قد( اسف ايدها نوبتكي

 لس مسهباظفل ) لو د تت راها ليترك ياوب( مزن نفاوم (زاهج)دواوم قس *«دادم لش ذاب ةديستج كت اهي نى تروا لس

 2( 2 اهوع لا هجم نت زكا تفك )دنت اوم كك ا يار لاس ومب لخ فاسر و!( جس تاقثلا تس باطخ شيم

 تلذو ساوت( كس ضل ) مك ل نا با لبكي نمل جرف اسوا ليج قبري لقوم فرط دوا لت تس اج آت ومب
 تاج يأ ب آعس تلاع( كان تشمد) لا( ع ديسقمال) كان ايادض ل لل راكي دى دفنا( اعد )كس رلداقتعا سلخ
 كرش ) نان لي كلن كت ايا وقت اني د د تان ل مقلا بج رج كس لوم دانك تال بارت قلد
 .لتول )-- اوفس كيو ناو نقرات ةرخ ىلإ هاك( رز قلك قرارت نال اسد لإ كل فس كرار رس( كسل

 خرم )ج ان ةرك تسول فرط رام لعصر ( ولان لوفر ساو اي د) لإ هد طلع اين دري( اكوسولى نم الخ انك ير

 كلا روا اكس دلدب ع للا لم ”ازبل) ىتا يك رقيقح كى اهل 2 ل ث يندب جلع 000 مت تلقو لاا( دعب لح

 هس مت نا آيت ىلا لا ل( تلاح) لامك دئذاك اند( ومر تان اودتاف كال بوصل عاسعم ل تأت

 ارز لك ون اناوج( رك رن هس سود كيأ ) تاجات نب ز لكل لوم نابنكب ونس ( جوك )لاب سرج إياس لاب( اكشنإب)

 كس قلو با ني ذ بجج كك لابي( للي لاكن ) جس ىل ماك ب هداج كس لل ا دج ردا( هربت ننال ليي ل ماكل

 لنا ري مع انوع تسرد لخبر با في دات ان لزج لانا نك كرر ماع

 مت باي لوليك لا )جس قك آل دباس دامج لصبا كس كل كلام كح ننث ذددا اك لو زمر حايك ا يدرك امنا
 تلا هس متوم_ تو لح داي تّذو لح تارا( باذعإي لصف ) ثواح لوا فرط رام كك 9( لي دك وم لقبا

 مناك لا كتلتي ند ليا (اهناك نجس فققان )11( 2 اجيد تاك لا عقاد تبت )( دوكر كس كف اصاي ا( اكتر )
 لكم كم قكلسشلا وا ل جت كرر وفج كح لولو ناد نع ح تب درك ناب ركل وكل وخخو وليم وم“ حر رطل اقم لك نا

 يأ مالا ) هاد يديم سا( <ساتي دتيارب)_اتباو تددا( «ءةيدح وو لكن لاهاء, قرط عند ند)ح حا نط

 كر لاه راؤول لك نتارد ا كر ب( ل زك كلج نا( ةجااقاي) ) كلت سكوات داكل



 رسم حاس تع ها« ب سل ةروسءارعبأو رأي 0 موس فج, نا الجري عررشو مج رن نشل انت

 - لحسم( راكدي) تلذ ردا( لة اهي )ليس ىقاس) كلك دري لا كسانلا( س لت ثعدع كل «اريبج ركرظت
 ماكدب( < نيذلل وس ب ١ونسحا نيذلل فطعاكىا) نس لوول تروا لس اد تسر لي تنهب شيب لين قتلو تيما
 الاد تايب لبن كس ثلا كة .اجامص تلذ قب كاروا لوم لاخي يو ىلا ومب ى هت كهكل ىابيو هت يلا ة(ايكك شك

 كيس داعزاب لورج كس كاتس هس تب ب سمج كغ. اجا كل اك خررط لاري لورتج لس نا( هد تا نسم ) دهن لأ

 زود لول قت اوم كس تار رصد( رركؤت "ب تك ةعطق تاس .ال نوكرواٌعر اعطقاتفل) لوب كس( كبس دانبي)
 رمي كس لب ركانعكا روضت نادك( تااقول ) بس نلا مت كب جب وأ تنفد للا( كبح ل د[ )روا- لاونج ريمي مت ةرذود ل

 تسر فطع جس ريكا لك تريك“ ا )2( تجي كردقم اومزلا روس ناكمالفل): 00

 ضنا( لن وري كي ا)ك- يب دلو ثد مي رج( تب تس ق يار ليش مريت ةروبتم بسه وردا( كح سك

 رام ذس ملح لوب, كر( تنا)روا( ت لك نوهرجملا اهيا مويلا اوزاتماو تم ااكرسو دكا هيبج ل لاف ارلسروا)

 نا) ل هاو اكدثلا نايمرد داب دامجوس( هتسايكأ ا ددكم وقم حس تيياعر لادص فوك وعفسروا هس ياناس ) لك تس دابع

 رواه ذو الحس ىولسافلي )كل تاج( ند نثليم اهتم ا ح مابك نوت كدابق اناس فقك

 ( جاكي دم اهنا اند اك )هاك رك ذي درامي رج لدآرم( كرك تن تت ةوالت_ (ًاتاس هس ادد ظفلي لش تأ ثا

 ( ارش ) تلنلا بس خ كك ر ثا رتدوبتسوينب وج روا كس لب اج ع انو ( ماو دوا تبا) قلل هاك اوت روض هلا بس
 يل ل اهوا

 ادا يتامافماذا ل خلا ركسم مسهل اذا كس [بادجاكل دس يطل ٠ اذا انقذا اذ... :بيك2 ونش

 نامه كك ديان ىتح .متنك اذا ىتح_ لإ ل مكترفيز“ ل مكر شدي تأر قر اعنا ةءارق ىفو-<

 د رس وع ا لوب نكات رعت نوب ف قروي لااا كاتس لك منك اذا ىتح فرص ةياغ لك مكر يسب

 - كس لكل اكشاي باب تاق دورك ل بتم اقوطختلس دعبامسلا كة جابك ب ب جركا وب لحي

 درك راخوأاليتساب سورفاككس سوفارلصرلا ايريق كن”: .قحلا ريغب .انتيجنا نئل هللاو نيلئاق ىا .مسق مال
 امنا لع سداشا ةنلا نال لأنك لودي ديقيرج_< امى ت3 ألك ابر لشرب باك لا انس دوما

 .مكيغب مثا امنا ىاج فاضي دقت مكيغب

 خلا مكيغب لع تروص در سدت اسك بصن ت أرق كضطتروا ريتال عفر ترق كرثلا ةوييحسملا عاسنم
 ناي خلا ةايحلا عاتم وه ىا كف وزي ادتبم وعرب ع اتهروا- < مكسفنا رواو ارشبم مكيخباي- كوتش ع اتمرواءارتبم
 ىاد جدل مررصم ةويحلا ع اعمرواعس رت لكلا مكسفنا رواء ارسم مكيغب كوم حررط للا بيك لع تلاع كب صن

 قس دف يح .حآدح_ لس بج رواش قتسس مة م_ اجى رعحي ذا لعبج فا ةويحلا عاتم نوعتمت

 دهام لال

 لاح بسكين حرر ىك ىلإ ىلا لح هراشا فرط ل ةييس يت اسس لاي لاس خلا «اهلزنا ءامك
 د اتم ٌناقكت الآه: ىلإ كيف الخ جس لابو

 6 اجوم لاو ل للا قا بنوم راكهنكد جمان هوما ايدرلو راششارل اكل ديق ب ناهيالاب ١ ونسحا



 سو اطل رسبت ١ هياط ىلإ ةروس اارعوراب لاهل موسرلج ن أجر يبق رت نما

 وا م رف تنهاي رد ىلاعت قس تنج لئباك تيياود لحل هيد ةدايزو_ج رت ٌوءارتبم ىتسحملا

 لامجرلا 8 اهايدانا باتي < انج قلور ىكايكروا اخت راكب حس ما ذاو سس تنج لب ف# بآكس يركض ع ؟ تعايد زم

 د سل ل وار كد اجومهرباشم اكل

 ناري لإ ل زنق ناني لاه نا نزز قزق ناو رف تركت 'مهؤاك رش لاقو

 _ ىلوموأتا بتي

 تع كس ئاروا لعل خلا هيلع لزنا الوللوةدش زل م خلا سانلا امقذا اذا تي :تابآطنر
 هدتتآروارتاك - خلا هرض هنع انفشك املف تي 1 منوم اكتب ؟ ازعل تس اءرف ن ايي دينو عم لوصتاكد ص اقتمو ارنا
 روان حس ىذلا . ىذلا وهلم لة < نايانيح# خلا ىذلا وعسمسجىايل خلا مفاجنا املفتمأ
 -تايكايل ماكس لوفود مالا خلا هللا وعد

 امنا تيأس ا.ه انا زم لم ترف ارب جس هزوردنج فارم كى ايدل جسانالتري لع حلا نيذلا اهيا ايتيآ

 ع لييصفىازسوء اج < ابراج ايكن ايباندم ف اراكت سخروا ىلاذاك ايند لب خلا لثم
 ها راج يكب نانو نقب حس ني دباع ذيك ب ناووبتم خلا مهرشحن مويو تي

:قرفاكت لاح نانا لي تبيع تحار .........: 4 رت )ف
 نك لل بج 0 

 فرط كا دش ووك جس اتم ناك للا قا رابسس اكدت “ كياروا توم ل مر اديب نرجو اكن لانا < .انبد لاب قار ابس قدا لوكا

 ارا ناز كي دل نانو لوب قران تلاع ل ليم زن[ روو 1 د7 رس اغا باسات نات نكي 2 امد لف
 نتاع سشالغا داس خس لج اك ريا دغر واهس اناجومراريب نلادجو اوم ابوس اكل ا كك اونا جب ادت لولا 3

 لابد دنهل ايتو قاس حرس دام شرس أخ تكد شالوا اوس ارو كو نان ريكا ردتا كس

 اندم ايكدحب كس لارج ناي لوما رشي كيا كيا لد ازاي ب كارا انك ناك ادضايتفافس هل

 لكلا تورم قلل باو تروصو رش دامو ديماروا لج سقوف كلوت لج نجس قر مق تلاع لب لبنا"
 اوجايبا سايل 16 اي لمع كرت ىن ياو ليما ثع كت لاح سا كس ورك و مركا_لايثكس ورا لي م لوب يتلف

 19 لك تاب دامكس ورواه ذب لف تريم قوز ىلا ؟ايد :هس د بلاو7 دس لوبيشوا سدت داهي مك

 رك م ل ل ا

 م رصتقم اكي كد نو ملت نق نب رد 1 شع لام رب تح للا 4 كح كس ىاياءروا عسى ن اهنا لتونس قرايظفا لام كرفس

 للم لوتلاح اخ ضخ ضال اج اك قياده كس درك اديب حررظ ا نلادج و اك ئاروا سد الد تااهضوك اس ا تس تلاع لاس

 كريم سس كرف تلاح كن ايا كج جي كم يةابدج تلاح رقعتسروا ماد ليل لدن قروب كسا وجاب

 نعد ل اسال لدم ناظر ملاعاكرورمو تحاراي وم ىزعت

 لا بجي نايس لاو رم مرج لم لوط نك نل.......:جساناجوم رات اكب عرف نانا حس تلاع ايد
 ززمك ساروا ىلاج وم ل صاح تنفاطو تلود ل اينو ليتل ون ومب كولو ود وص سس نازل اجاب جتاس كس“ ضرالا ىفذب



 مس معرس تي جاد طولة روسء رسموا 4 دس لج» نييالجر فتجده تن نياك

 ايار ف 2 ساس انومرورحغاكن اماسورسكس لاكدن وين د مشجر س لش كس كلا دكتو - ل حل اني ويش ايا وكداسفو ملك 1س
 نب كل ةباهلا تيكر امج اتسم لي © نا اكو دنعداكى راكشاكسيتجس ىلا لكروت لاثم ىك ىل اكدت واين داك يس! داج
 هس امام 1 فش داع لو ايا ع صرخت رام لاك تلاها قع لم ع مك ات [تفووو بنج
 ردا لو لاهي فلو ردا لايثارماكق راس لك ىلاكرئز ىوايند قش انت سيتوت نانو ناك ا ايدكس اجو جات حررط سا لصفر اسرو
 لارج بتي هرتز ردت ا لدن 3 لاوأ لور ىت ىلا رورض 2 قع رك يس ورب تلاع كرا زن اك لكل ابع مد لل ى اكتب

 حس لا لم تلاع ىلا تالا لين ماش لاش لين جبل سب لاع اك ديجرفل كراس دئزرج - ل اك قت
 كس كرتز لاي سورس زج لكروا ةسآ ناري سرك زوج مار كارو نتن انا لى وم تاابايكر دا كى ئاركو تلفرل ذب
 ا اطر ارت مروا قل ب ادنج تنديد ور كسا قاموا ناءاسدرم

 ناو نق لو وهروب حن .. قت ساوج لب ىلوك سس لاح كم كبح ال نزاع لاين اع .: نانا لثا

 يع لوغارماكىك نإ دو اين د هوس انما نركرود نإ 1 ب تلف ه1 ركت شابك يا حس لويد كرم كلب رورغ

 10 ل رب ل تير ا '| لكك < اتياي ىفي دركذنب لئار كى ارتكاب دوا لطب رور فيكس نارك انكر

 جس تلاع قبلي ناجم هايس ىراوخو كدارم انوا انحا كم اكل وربج حس ىلا ماكرو ىلايشوخ_جس لطب رورحن ىيمامشتج رس للسن

 3 م اج مدام سرس لبنا كري رج كس هوكي نادك تمم يقلك يامر فوكى ا

 ناو نت ملك هراشا فرط رقيق” ال خلا رشحن موي خلا رشحن مويد 000 :ىرتيكل شت قيحب

 تاع قراههدرجي سرت تأ لكل وبدات ب كابتن قرب قرابصت ان كك نادم تس دا ليك خا ور تجاح لاك
 ىفبا- 2 تب ضار تقيتلا لني نوما < اراب ب نط ال2 نا لمي ليو هرلأب ؟لح سرك ا يك اور
 هدول نوبت لا اكن لاا رس لكن نانلوبا# ل وج زور كس تميت دوت ريك أسم كنلا ل لبست هت ىراجي لس فاو

 م تبنت لوم دارمرلا | قو رخو تش رطروا لو رم تاقاتتال لل راجي يا هودلكح و

 تروج تس دابتنالس مو نقر( زريق ك كللانهروا_ربخايكى ى سوا يطأ لإن سم هلل لع ماكذ تيا يبس بس: ور#

 ع مهل ىلومال تي ًارواهس يللا حر ايت اب انام رف ىفوضوكهثلا ل اهيروا-هاناجوج لصاو ركاب سربقروا لت ترمز لع قلطم

 - ابد لاكش اعت لوك مب لاو كل لاس اظل نس تب تبرصقن كن لا اك ا

 هلا لب تلقو كا كأول نادانوج لاو مولخت سس خلا كلذفلا ىف معنك اذا ىتح تيب ٠٠ :تاآ ف اطل

 تيأس ليث لؤسفا لاق د داي كاتس نائرشن ل ب داي لاو لإ ةيسد لاّيابد كم ان كس هللا ءايلوا وا لوك ب ةسايجب لكى ات

 دعبل اور صن نا كرام 2 لا اوم مولعم خلا اونسحا نيذلل

 3 اًمسآلا ىنْعَمِب عْمَسلا ٌكِلِلْمت نم تاّبنلاب , ضْرآلاَو ٍرطَمْلاِ ٍءاَمسلا ّن 5 لَ
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 55 كللذك ني 2 0 د رن هلا ىناف لالصلا ىف عقر هللا ؛ هم ايع وهو

 كلا ونهج 0 نع !رقسف بذلا 0 تلك ع نامألا ل 1 ع مَض

 ٌّقحلا --- دهس سيل ا ريوقت هيرست“ انضلا الإ حلا َدْعِباَذ اَمف بنل 5 1

 اوني هللا ل فة 06 اردني نم هكناك رش نم له لف وسوم نونمؤي ال مهنا ىه م

 نم هخئاك ا مر يدنا مايق هل. دتدابع 0

 ةحلا ىلا ىدهت ن 'مفا قحلل ىدتب هلل ذل عادلا“ زلخ و جحا ! بصنب ّقحْلا ىلإ ىدُهَي

 28 هو دوب نكالاو ني ْىَدهَيأل ْنّما بتي ْنا قحا هللا ره
 :- ما 0 7 5 ' ا ا هم رمص و2 لل نش د 0 ا

 عبتب اهو هعاسإ نحي الام جاابتا نم دٍسافلا ما حلا اد هيا ن ومكحت فيك مكلامف قحا لدالا

 ..ب. انيش قحلا نم ىنغيال نسظنلا نا مه ءانا هيف وُدْلَق يح انظ الإ ءانضالا ةذابع ىف مُهُرتكا

 ىرتفب ْنا ٌناَرَْلاذه ناك اََو هلع دهن احب :٠ َنْولَعف ابيل كلغ هللا نا ُملعُلا هنم ٌبولْطمْلا

 0 ا يصفتو فكل ب هيدي َنيِب ىدلا قيدضت 0 عر 0 0

 للاي ما قيدصتتب ٌقّلعَتم : ها :نيملعلا بر ْنِم هيف د ٌتاش بْيَوال اَهْبَعَو ماكح الا َنِم هللا بحكم نيت

 اوتاف لق دمحم !اسخ ةبِوَتُقا نوَلْوَقُي الب م 0
 ُ هميمقام

 هيلع ةناعإلد اًوُعُداَو و ,ننم ءاححصف ل ٍةيِبِرَع هكناف ءارتقالا هب و ىلع َةْغالبن ام ةحاضفلا ىف ِهِلعَم َةَرُوسب

 لافت نعال دعي ب ا ماكل تن نيقدص متنك ناو هللا نزلا م متم هسا نسم

 1 ”ةليوات ُههتاي ن اَمْلَو ة:اثدنب هلو درفلا ىف © همّلعب اًوُطْيَحِن مل امب او 6 ا

 ةهقاع ناك فيك رطلقت مهلبق ن "يا ةيدلادك بيذكتلا كلذك هاي وبلا 06
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 2 2- ع 0 9 0
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 م
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 ههنا نيني يي محبو و رصسي ال اوناكاولو يدع ا ىدهت ثنافا تلبيلا لإ ظني ب ْنُم ُمُهنمز 1 هد يمجزت

 ةلهللا نا يدك نو ملا تانك مت كنور املأ شفنا 0 لب ءاذتمإلا مدغم
 م
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 ىلا ف هدحم طادشلا هلع ! ىبو ثاتايح ىف باذعلا يد فلس حلا نس كاي دنا لالا و

 دم ركاب ريك 0 ان كانيفوتت وا كادف
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 تعال ةرو د ةدنا 3 اصلا 2010 تا كما ناعمد كلن( تل ل أننا هدا هلا يوفر



 نوم ج سا رمي ها» ءاط لل روس ارسم را 2 5 نيل اجريت رشح بلا

 وأود زوج تنوأروا اني دروا( تس كادي تّنفاط كتنح دس سلس راسا نت عب )انس اراببت ل اعتق كس لساجس نوكأ
 ج نان "وو )كس ست لوب ي؟ ب ردكم اظن اك قس هنا راكم امتد يس ناوكمورمجئر وا ؟ تس هد ذوك درر واتس املاك تس هدرم

 حسدللا( الاد يسد م اهضارسوكل وم اكنلا ) كم( ثنايا: اهل نامي ليت“ ؟ ليات دذ مترج ةاجس قاسيا كاد( تس نا )لب
 دلع ىريرققم اهفتتسا)؟ جس ايكروا الج لاثاىتارك انتا هت حسا دحإ كس تل نلاج كس لابسة ارمي جس قت راكد دو يداهم

 م كة اجذي لع قئاركد د اكس تس تدابع كتل نع لتدج لب لوي دوا كس قغارك و انئام شن دحإ كح نك عروضو

 اي درست حس نامياوك وكول نا بنج ) حرر ىا( ومب سدرك لا درو حس نام ا سوم سوم دوج وص لد )؟وم تس داجر حدس رجب
 دوا - جلا منهج ننال ىلا نارفوو ل رثاك ) لو شر ايل آقواصرب لوول ناودوصرفاكر اد رورب لس بآ ( ع
 تلف: ماهي لوك م لوكر شاد: ةساربس ءابضايك بوي حن'ريختمس التلاوة ل كاماددمل( ستايل

 متلي ل ىراهظ كرف باك ارم: ترهب كاد يب هيي دج شا ةيدك ؟ اربد تساربد اسكر ورش شد

 سو مس انب راجت ايكو تجول حس نلا( 6 راج رجب لابكس تدابع كا نس سوم لسد )؟ جس قداج كرصدك
 - جامل تسر اكن” ئدشلا هربا 6( و وقكفلح هار ىتريسروا كس كم ئاق لئلد ) © .اماعك اد كن ترج جس لوك نوير ش
 لاف ارهسا كبح حاب لاتوار دوغ هدي امل درج كاك سداد نقتاك اهو( ثلا كلم ) سس داصك تسد اك نقترب

 لي رار ققستيلاو تروصوت لبي كل تس ىيرقتلاهفتنا ساه كراتا كاك يس نق اك ىلا) ةساب
 نع ونال سماك ور لك ا_ شرا كس قدرتي دج كه لذ حس عررط سا )؟وب ركن يا نس ايكوم

 اود باب ةييسا تالي لش لاقي ماين انج ) نت ةلج ب لوني لكن امك متو فرصوجج لون كول تحير ةظودايز( قلت ل قي تب )
 لت اكلك تقم لابهج ) لح وم شئريفم قار ذ تنالايط لصا لم نس اهني كس ققروا لاح تنقتتتكلا لددا( لن سكى درت ك
 < لابي لءاعم اكن آر قادوا( اكس دملدب لأي ادا ذهن ) جس لربي حس لااثلا يقي - لين هس درك كيدج ( دانك
 روا ل يوم لازان( ليثارك) هلي سس لاو ع قفل رفق كل ويحو مانق نلاقي هلي دك الك نس ب يس لوكا وسل هلاك
 فرط كراكددورب كس لوفامتج مانت لول ب سا( نين كس ضف ف دفا دج( هرييغو ماكر تع )< ليصفتكيررورش ماا
 وهرزتلهايكا ابى عروقمو ليصفتو قيدصتروا ب داس فوز لزئاإ- ع هتامكس نا رمق لك )<

 لكل رق قوم لب لوقا يا ركوب م ؟جس الط فرط خان (رم) شككت تك نوب للي ايل( تاس
 ل اود دب يلع ع ررطا كريب كك قرآن كوع شومان آر تاج هج سنو )ود كل جرل نب تروح كبارا

 5200 رقيب لك م داي ل0 وم جس مك ولا ومب تلح الي كل كس( تءئاعا )وم ىلي اوك ويست نت” نحن ( نوالع )اوصل ادخدوأ و

 لترك تقيقحل شا لأب حس لات اب ع سئ نت ة رف ملاعق تس ليل اع تدان سا ليج ري ع 30

 ل دينووج لش نآرث )ب1 ليش قاربت تب ضروف( ذك ين ث صامد اكن آرث )هك ركن رطاعاحس تاريح
 دج اي الجت ( وكب نيس ) ىكذ لكون ايات نس لوبن بيج )حررط ىكا كي لسد داس آي فس الشبت للا( مايا اكن لا لي
 داوم ىكتازنم ينأى. ا تم الجول ويمن نيس! لس لوهنج ) جس اكيي وم ماشا اسك كن ولاد ذكي دول لإ كي ءذكذجب تالا

 هي ( قاطع ىلا لع ) كح بخ ال نامئارب نلةرج لذ با قدك ( لب لولاوركك ) نارا( كح لومي رب كئيب لق يبا
 فلير ركادوا( س لست كل كس نابي )< اًنئاح بووك ير رسفمر اورو ياك ردا( لكا) سقس وذل كامات يا



 ىوسموسإ رف تي ها * ل سلول قر وسم ارو راي م وسرلج» نا الجر يضر شورمج نياك

 1 ل لكي اك ىل رك اوك يأرج نش )اراب هس داب لمريم كل ع ريغو وربك نس نلا) وق لي للجو يآ

 لع نلاروا( جس روض سس تيأ لدابجج مصيب ) ليتر اددم ذ ل كس كس اومن تس كوكب وج مث لائم دادسذ كسا لومااتك

 تايول ورم نآ ايكرجي( لت تار فن آر قتءدالع آب ج) لإن تيت ناز ناكف رطل افاب كا يسآوتج لج كيا كولو

 ا دخت اس نس م سرب )وك نادك اوم ليم اف لب تتوالى ن آر شل وسجن لاس ورب لبا )كس لل انس

 يراك ل داعكد هادو وعدنا يآ اير لت جسر تلح وكي آوج لو اسيا لج نادك دوا( لوم سكب لاو ن ل
 وح قرب اهنيي لكدبك# ليث رك حذب تاس ناي لل لب غيس دن لاحجب هادعتس اديشن تسس لوحدنا لم )9 احب هندج وسوي لأ
 ى نانادونرك_ 2 كس يطور اري هر ذرب لوكول لات شلا لع تاباؤ بي( جس ناجدم ثباكٌ بج ل وردتي < لئن اجاك
 يللا وكمل كوم مولخم ايد نر ل لا عئتروضت طعس اوك سس ناد ثلا از ايبا ناد لرواد ليث لس نجلس او فس ركب وا يبس

 رشتلمت روا سبب كرظنم كان تعمد ) لج ايي لولو ربك دك جب ء# رك بنت( لي لوربق اي شي ايند) هدي ذهعس لا( كفوا

 رو لج دعب يك تحن لوربق نش ناتي دك رسود يأ ) لارككت ماس بح اص ل لج اروأ( < ايدو ماو لاوع_ رب

 لل لس امك تس ذب تولد و بخ انب( ع قلخت فرط إي ع هردقم لاح رلمجب ب كاجو تن ايتب نلاج حس مجم كوين
 20 امون كيطرش نا)إروا_ك نه او فس ايدار قكووروااي التدافع كت اقاط لرثلا( لع تمي )فس لوبد

 بآء باع ثن) كس ليد المكووك آل خاب ضنث سس لع ناس ايكو دعو تس لوك نلا لس من اكول اب نت ناش( تس ابدو ماا
 وب( د تاع ؟بازعم نا )ل دهدح انووكيآم ا( قبح "شح فود طر باد 200 قرت

 دب لجأ اذيلا_ جس ايكر اين وكر فكر وا بهي ذلك وبما وج ندم ) علل لوم اك بنس كح نا هدا -<س قت انآ بأ للاي دام
 لوسر اكن لش تما ىكيسج رج < اي لأسر كيا كل كس تمار( سس لن لوتعا لبي )دوا( كبه رك التبن با ذع ني
 0 )تاج درك صيف حتاس كس فاصنا نايمرد كس نان ( لن تس اج لتر ف الث لا كول هوروا ) انكي

 بارعوكن ا مرج الب يك. ) حاج ايك نسم نلاروا( يس جاج ايلايموك ولاو لس ركب رمفت كادوا لوس روا جس اجاج ايلركر ابرك
 هدعو والت قوم جس( له داب لا) ملا لي تك كول ب دوا( اك ةساج ايلى كك دجتاسس كس نا ايتن كيا - تاج يد سد
 اك فروا( وكس نب وك ارك )انكر لنك رايق نيا كن اصقن كنا يا دوخ وف لع كح دار رف يآ اهوا رول بك( باذع)
 باع ري العبر -< انباو اني د تدفن رب زج لت ) < ابا فس هئلاوج انج قو( لوكس كل ا عساك ) لوب كلا
 فا سرج لع انين [تقوو و بنج( < نات تدك قانا ا )س تذوو ررقم ليا ك_- كس تمار( ؟رايظن ايل كف دانا

 ني ) يكرم لكي تاب للا ذ متايكوبك # سلول نا مت( ل لع كرس )1 قزطك يان( تس لا ) لو ع هد كت ىزتك
 كس( باذع) له ىكءازج لوك ورلايكم ل اجوم طاسمرب مكه داب د ناد اي ذي اوتار با ع( اكدلا )ب رك قال

 -ة اج ابكت جس طرشباوج م اهفنتسا لب روا حايك الر جان محا ةساجحم كرب يي نا 3؟ بن ع دايم ىدلج ( كرشم ) رب كل
 اود بجايل# ( لو < داي ىرلج < بو كل ةس تابائاب كما ناو سنار زر صتقسروا ىنيطعت اذام كنيتا نا

 < كك راها درت انورمتروا يس ذي اود بنج ب باطعإي ب شا ) لو ركن وقل كتتطو لا ف( اجو حت ورب مث )هس ب
 كل تس كايا ىرطج ىن كالا( ايكن قيل )انا با لاب( اك اج ابك ول عس مثلي -اكوم لكل وقم نال نامي اراب تنفو لما لج

 كك ىكهسداببت وكم( ل ومر اشيبب لعب لش )وكي باع ملت جابك نولاو رك ( وب ة ركغ)
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 5 نا 01 لاسر !ةكم اقن صك كل 2 د ع اه ريح ون .مكقزري نم ا ..: ببسي ل لس

 10 ا ايد زوقك حس جو ل سومر اطوال اس ايل الد لايذ ربع ب او 4 هدول لإ ذا نا سا 2

 نحكي وضوم ١ 3 ردات ايم يل اريل يو يظتا بورا هن هللوت كيل ادام اذامف هس مطقنم ما لد نمما_ ايدك عاق

 ١ _ىذلاا 6 ىاع ىدذلا

 يس لال قحا فت يزف ىلع فو زج ع ءادتنم ىدهي ال نماروا سرت للا قحاءادتبم نه لش نصفا
 دس لتسلم مكل اسف لو لك ذ قكروا لم ظنل لا لم رار اهو اطلس للا سس قاد "ايات لوم ليلعم د
 - تجامانرك ف ورب ل كلنا

 ء : 1 وم ريفم ري ويقر ملك طاطم سس لا جس لي ري غم نطل كس و داع“ 2 2 رطلاامب

 /" النجا تاي كلا غلا لاب ٠ ل ومد تنجب لس لاق ( دعاوربت كح سام لأ

 اان اك - هس اوم يتب ىلا ماك رم حرم لاك زائادص ل تاج و تحصن“ 2 نارقلااذه ناك امو تع تايمالكو

 2ك اب توت 1 007 5
 تسلا

 6 -ليصفنو حلا قيدصت وه نكلو ىا -عفرب ئرقو نيملغل بر نم قيدصنتلا لزنا ىا .قيدصتب قلعتم
 رت ' لس لاو ريو وبس فرط فوم رعطقت“ ماع هراشا لب مال نوتن اع ل ارو سرا عراك ين متت ل اعرب فطغ

 لكما رقاوك ا ل ساد كف رت دوا سان 52 كس ركل فرط كاك سرسود تس مالك يأ ب - لإ لسا ءدقم زنا
 -هتس انس اانا ك كس سرقت اجي

 ص اسرلوم ىروب و وون ا لج لاي واي روا لإربت كب يخج ل مكن آر هليوات مهتاي امسلاو

 رنا مك آرتديضرغ نير تسلا , تك فو زا لاو م ايععاك ذو: طلغ ان كس نآرقحس ل“
 5 0 ايعاوليأ- جي تجي دانوع

 ليه بيدك روتي: لقال تفك اه أ تنل مهرج تح هولا فيس
 ْ وحر تصريما كْفح تس نا

 / رظني نم مهنمو لا-<-ضاهيكل وم لاب لقى نري اب لى اك تراصب ل ماطر .نورصسيإال
 سرصود» ماع كيأ_هتساتوم اك ظن شح لف كت الي واج راهنلا نم ةعاس الا_ةاعاش مزال فالس كلا

 كم اسجا واين ووك اورا وراك يب لاخر شح كح لب اج عسا | مامجا حس لوب قتووف تاع د لعل سس رسمت ضان
 سرق لاعور تييث ناك نس يصر ظحروا م روط لاعور سوا تسد ل ايند تس طال كول ريس ساب الاكت تنور

 كاي دركل _ذرط كلاي ته وم
 هريثو ٠ ريذن اهيف الخ الا ةما نم ناورطىا ةما لكلو ع انيد ل را وققو ترضخ [ل ب لا كلين اماو



 7 ممم سس ا ءذج ألة رم ا سور 2 مر لع, نمنع يقلع قب جة املا

 كل تس مااسا رع رقت ل انج لاكش ل تمس داب سس نع 0م من يصل اوم راك" 200 تفرط ,ثء عع تا

 مخ لكس نيرو مخ راش مع هك يل وو كار 0 لاسوم يا تكلا لل ا

 هاما كيو لك هذ فت كس أ سرس اكو ماتم مق هس لتس دك لك هانم ال تلو ىلا تن هذ

 روز لش توكذ لمع ترتفدنا ذاب ماقنم ماقد يآ متي رش لك يس آرت لات رفا رظنا لن منج زف ترضخ يجب 6
 ايليت شي وكب اوج اس ريب يض# ناايبلا يور بسحاص يقلع اا ناي ىلاجومب يروا و تسيخ تس وكو لكلاب رمت ع لاب 7
 كا جوه رولقتم حرأ كاذب وك سما يللي هه قروب وفل ش سراب لح تمم ماع نا مكس ايدي با# ا سود ملل

 زهاب نب يحج ازعولم روى لتتتفو لاا م: ساب ىل كد تخت مان ١ رليتقواح كس اب داج ايات وتس لجن سد

 9 انكأيإ 0 الب لم َك ىلا( ؟سني دوا نو تب ترض 000 ترد لي 4-2 اس 2-0

 تتورلا هرب م سر لاا تطتخ موا 7 تق رص هس م مطر فتطع اكن ا إيست 0 نومدقعيال

 فطعو ءاز وب ةسكل ومب فلابعا اح ضار وا خا كى لوى رك قلت شبت روصىل كى يزف ندعي لس نَخآ
 .ليللا وهو تايب تقو ىاج فاشلار دقلب اقايب-جسالا

 عقو ام دعبا مهل لق ىا_جحهمنا : اهرواوك_ سر طرانا_باوج ل ثأد مئرب ماهفتسا» مت عق وام اذا مسن
 ماايفتنما كويل اي كابل حس يب لك مسعتسما تس ورلوداشا فرط كفو ذك اع ,/ن ايد تم نونم انف نالا :باذسعسلا

 - اكس ككل دعب كس نسا لل اباكل ا كل لا جات اهم الكت دادص
 اور حاوملس نب رض كاتس ل مط زناولرب ل قس معنه تسل باها فو 7 ىاافل ىمبرو ىا

 < قاردوركىق فك اسوس ون رظنىك تلق ل الع هراشا فرط لا لن تي آلا هاو ىف لن تل وب هي اجاج ايلتس كح
 اي دارك كو ماشم اكل وززج حلا حررط كت اسوسج عفوك نذ محم باب را نلم_احومج لميت ل بأ هرياشم اكتم يق يلوم اروا تمر ؟يلاوتا
 ش ايا رفات اعماكت ابياككس بيف اء سرس مق خ_ب ترضخت آل ارخم بهشن هن احاج

 اكرارصا لس جن لشن نات خلا كل وبذك ناوتم ارك-<اب+ لاي كتير اتت كنار قبح خلا نارقلا اذه ش

 له داهظا اك الاب ت نكافرط ىف مود روزا تءاري يا فرط كيا لذ ل [داج ايد بسا## لع كرروص ل 7 ارا

 ل قايد بج كس بات اش لاك ناعس خلا مهرشحن موبو تيآدعإ ل لا_<روصقى ل اق عرضت
 ناي انو لل او بارطع ل اينو سس تدلس ىلا بص لغاكب اوج-4 هس آبل تخل يب ساعي
 كنان - جس قتو تقواكب اذه لمكر داب لسكر دم باع رورض ل لع تخآ ب بس لقت اننا تي سس للا
 هرم تروا هس رخل ع قيس رم جوج ن اواي ذع لش ايت دعس هوجو نلا لج_جس احاج اي درك خش او قيل جم ايتو اصح لوكا كب سازذع
 كتنبع كل 2 ال كايا لل تنروص يك با 4 روث لو < تما انغك < ابل ث جرد كيال ليي لك

 : ع د سكدتوم

 داى لاق تمايق بحب افك ل اتم لاكغا يب .ةديعب مل............:ملازا اكل وجور ............: 4 عقر لو
 و



 جرس عسوعا رس تي 1 يا« لإ ق روس اروي اهلهإ مومرلجم نبل صر يفجر اج رت نيل

 كا لو دوج وم لئااد ى وقل كو ب تم ايقروا هداعاك سب باج تس ابداج امج ول لوك بي هسداب كس هداعا تس ناري كت 7

 تا ؟ كم اق تسج س دكرإ لش تاملسث اك
 هعبا تختبر ناط قررت شيما ققازان رم رس مجم اوطيحيب ملتيآ

 ضصتى ياو ل نولاو فرك م الكتب( ين كل از ررشير لع ' ةروسب اوتاف لق تم ألو“ زا اكس م الك للا
 ارموو لوك ياهتع اكن مج لد تايصوصتى لب مالك فقه ترضخ آى تير! لمت اج لاي لمت لورود الث لوم تايصوصخ

 ؟اوم تباث لاه بت اكم الكس ب 1س نا ب حسبان بأ
 نرثي - لأيالكالاع دى اي لوم شمالك انقكس ب تسهيصوص 3 لرعحإ لاب ةالئال وجا

 ع ّك "اس لابآكت ريصوصخو و مو كيا رعب كس ناو مع د تب توران فاع اسس تيرافاناا

 ل مالك كس سمت ايكدع بالقنايي هيك: كياأ 7ك تكسر مدفع لاسم سوسان قر ماتلابمو ككل اس للاي

 0 ب زرت كر نل هيرطوو نك ويف نإ تنوموص
 اجا روا ىدارفنا دوا هاج يال ليك تما مالك اهيبج سري لي وكري كي ترآ الاو تييصوصخ وكلي كن وج

 دك وا شوو ركل وب داو هو ومايكل ءاسو يس ح فرط كبار عايل يي لور لك ضع زلزإ دك رن ع“ 7

 مانت لاق كشييدع مالكروا# كك شفة تابثلس متر ! ل رافك ماء لة عرضك اله باك ؟هايكيرخآ
 انت ايل ايل ليكى وقد اك رررط لسا لن داب ع ساركيي_ قل انس لومالك لامن

 تلد رومتب ل ريلقأو بصر واد اسفو لكس ايما ي ل مر اش: فرط رقيق ا نع . خلا عمتسي نم مههتموتعآ

 روا لاس ا تيد ل لاق سا ووو سدرك ركز مديت يعلو لتكن اننا وج حس اجو بادي تلاغة ىلا نع ناثلا

 -_ لح ركل اردا« قي

 مل, ركروب حررط لا لتويك اترك ير وبكر ساوكى ل اهتدفلا كيس التت ي لس خلا سانلا ملظي ال هللا ناتعأ
 تيآ-جساناج نءاربءاعدنا هس كحلاض قود لوم ىد ىكادضدتج_ لين قت نان دوخ ار انكر ليئو روك ىلا تا دغر وانس
 كك ورح تقول هر موج تدم م انته ووك اسم ادب كس ةوعىر اط تر ال انالتترب لش  خلامهرشحن مويو

 هس انركهراشا فرط رظنم لان تشم دروا كانلو بك تمايق حس لا - اليحب كي هيج كوم لورا

 لكن تتسرب بلطم < خلا كاديرن اماتعي تا نار نر قات قب نانا

 ' لكنا ب اج اح انس ىراس كى راس لبي قكرتز كات بآدجي 2000 < كى درتج كى ايماكروا نارعاك

 هد ل اب لضناروا لع جوج كروب ىت نس اسكس بأن يق 7 ا لعلب بسم اكلوديك

 5 سجس يكرنذ كرا هراداراس كل ءاعم اركان اعاني تكن وكل ورككتيس_ لا كلب اجوم ىرول دعب -يسآدو لب اب
 يانج - كس لراس دي[ نك لب آلم يدقاودلب امد كوكبة نور لي
 اوت قئايا

 < زك يث ةراكن افاصوج ع قتراج لس اب كل وكول نلا ل ا



 هر تعآ 4١ سلي ةروسماارسوراب ه4 0 معراج نبل لير رشا 2 نلت

 هس نايز قيد 1 تكد كنار ركر وك تنايدو ترص لِي مال رقت بح هو_-# رورضل اتمرواردرتم بلاك

 اخ حرم طيدارجا اب آس نارواوو هس نمت يلالو نيقياكل ناب كيلا تدك كن امك تتكي د بجرمي نايا قكي لكل بات اب لوب
 مامرف ؟س قئاريبا تقيقكلا يلوم جس داهم ةدحي وج يك تك نجح يل دوا تن. اجومب الشب لب ترجو كت وا ىلا ب تعيبط ل لن سد
 00 02 راقدروري ارب يكاروا هس نتي لو: انبكهييدج لع ؟ جار دوم لوك خرآ قاوم لبر ش ل لاس ريم كت رب بسحب كبت مما

3 
 - هس دبا

 يئانج_< لوم ىلا كت تملام كءوس العام مولخش سس. انظالا مهرثكا عبتي اهوتمع دا نا اتقن اطل

 لول ول تالوقتو تايفسلف تهسرمايدرج ادد هس احاج اياب ضراحتوج لي كي اسم كس تافصو تااذ لب مالكا سر جاو ىلا

 كبر ركع برايت با كس انوم مولتشس خللا وبذك لب تي آ_جسافشاىت لس مالك نيلاص فلس_<. اوم فاشارولاكمابداد
 ارا رب لا ترهب ومب فلا و عس تاح الطصصا كن ادوار يب تكس رول مالكه لس لوك ارب هوك جس ىلاجوم قا ملا قتلا
 لا يسد

 ننارط للا ف دام قل لس آرب قرع ثمجروا دض فل اقفل بسجل سوم مولع تس“ خلا كل وبكت ناوتيأ
 -2- لينا حس ككل واحلي ضراعم اب هرظانم سوو[ لوتس ربا ف الغرب لبث ةس اج وجل ارك كت اي كم

 وتاوم ليئرمولعم ن1 اك ولوسر لابجج ليث # د ذل لوي الو قا كول ضتتنوج كيس انوي ولت خلا ةها لكل وتيآ
 وماي آل وسر لوك لوك كارو نلمس ع ايمازيل ماكس كدب نابزروا فقل هس داب كس نا

 َّمْوَي ٍباَذَعْلا وم هب ثدتفال لان بال ٍضْرَلا ىف ام ترم ُتَمَلَط سْفن لكل نأ ل

 يلا ءافتتملا ِنَع ْمُهُواَسَوُر اًهاَفححَأ أ ُباَذَعْلا ١ ُواَراَمَل ناَمُيإلا ِكْرَت ىلَع ةَمادنلا اوُرَسأَو ِةَمِيِقلا

 الا انين همم َنْوُمَلُظُي ال ْمْهَو ٍلدعْلاب ٍطْسِقْلاب ٍقئالَحْل يَ ْمُهنْيَب َىِضقَو ريل ةََحَم مه ُرُلَض

 يآ مرتك َنكلَو تبا َقَح ِءَرَْلَو تبل للا َدعَو نإ الآ ْضْرلاَو تاومّسلا ىف
 كلام ْمكيِزاَحُبَ ٍةَرحالا ىف «م«) َنْوْعَجرَتِهْيْلاَو ُتْيمْبَو يحي وه كلذ «مدإ َنْوُمَلعَياَل دل
 ناقل َوُهَو مُكيَلَعَو ْمكلاَم بف بانك ْمُكَبَر ْنِم ةَظِعْوُم مكنت َءاَج دق كَم لهآ ىأ ٌساّنلا اي

 ل

 َةَمْحَوَو ةلالَّضلا َّنِم ىَدُهَو ِكُوُكشلاَو ٌةَدِياَقْلا ِدِئاَمَعْلا َنِمَكِرُو اصلا ىِفاَمَل ءاَوَدءاَفشَو

 وحرف محول لضَملا كللاذبق نارقلا هيَمْحَرِبَو مالشإلا هللا ٍلْصَفب لق هب «وم) َنمْوْمِْ
 ْنَم مُكَ هللا َولَح َلّرْنآ آَم ورح ُمُكْي َءَرأ لق ِءاَنلَِءاَباب ايدل َنِم همم َنْوُعَمْجَي اَمَم ٌرْيَخ وه

 ثم سرر ”ةعادو

 هللا ىلع َنْوُرعْفَي َنْيِذَّلا ْنَظ اَمَو يل كِل ِّبْسيب دْوْبِذُكَت (مهؤَّنْوُرعْفَت ِهَّللا ىَلَع لَب م ال ٍليِلَحلَ



3 - 0 5 . . 
 5 دحر مخ با ئنا» م درو !' اورو مك م يفت ل 20 ا ا ا

 - 00 م د لقا يو ملا ع 1 0 2 : _ ل

 سانلا ىلغ ل اضف هذل هللا نأ "ال ههقاعب ال هلا ل بسلا هميشلا هوب - مهن : ها نا لا دخلا

 اهو 6. ناش ىف دم  نزكت ها :نوركشيال عُهَرْك رثكا شكلو ميزع ماعتإلاو مهلاهماب سد و
 هعاإ م/

0 

 نك اب لامع لعدن و ما نولمخت 3و نقع اَرَق ْنِم لل تاهل علا هنم اوت

 لا ا ُنَع ُِعَي ُبْرْعَي اَمَو رَمعْلا ىآ ُهْيَف ن :وُدَحاَت َنٌوُصِيِفت ذا ان اًدُوُهُ مُكْيَلَع

 ةبنتك ْيِف آلا ربك لَو كلذ ُنِم َرْعْصَأ الو ٍءاَمَّسلا ىف الو ضّرالا ىف ٍةلمن َرْعْصَأ ٍةَرْذ نزو
 ىف +2ةَنْوئَرْحي ْمُهالَو ْمهْيَلَع فال هللا ءآَيلؤأ نإ لَآ طوقشنلا حلل زف د هوب
 ايُدلا ٍةويحلا ىف ىرشُبلا مهل هيه هنأ لاطتمإب هللا 4 َنْوُقتي اًوناكَو و, اوََما 'نيدلا ةرخأل

 .ةريخألا ىفَو هل م وا نبوسلا لجرلا اَهاَرَي ةَحِلاَصلا ايو ذاب مك اَحَ ك0 1 ل لا ل ل

 ,- ميظعلا زوَفْلا وُه ؛ركادمنا تللذ ٍهِدْيِعاَوَنِل قلح ال هللا تملك نييشكل يردودعلا

 سل رق يع هلل ةُرُمْلا ةّرعْلا فانيتْس اييسإ نإ ريع ال هد ورز فارق كل هناا

 وادع ُضْرآلا ىف نمو ٍتاوطشلا ىف َْ لَن الا وصي ٠ مهنراَسيف لعفْلِب «»] ميِلعْلا لوَقْلل

 ةقيقحلا ىلح هل ماك رش انشأ هرب أ للا نْوذ نم وب َنوُعدَيَنْيِلا عبي مَ اْلَحَو ال

 لإ ْمُه ام نو ْمُهَل م عش ةَهِل اهنا ْعهْتَظ ىأ نظلا الإ كلذ يف َنْوُعبتي ام ْنِإ ُكِلْذ ْنَع ىللعت

 انس 'اَرِصْبمَراَْلَو يف اًوْكْسَل ليام َلَعَج ىذا َرُه َكِلذ ىف نوبي (0] َنّْوُصْرَحَْي
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 لإ دوخي داع تب دك يام ) لو هسددكا انج «ل زب لاكي شخ اوعي لافد لاتاك متو ضب سن ا
 رم



 جم هرب[ »قب لول ةروس ارسمي 4 موسرلج نيل الجريش رش توج ةنتالال
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 ةهغ مكيلغ ْمكرمأ نكيال مف ن سس زول ْمُك ءاكْشَو 0 مكر
 قناه رو لا يف“ منن ىلإ آًوضقا مث ين ٍءرهاح م ةَووهَظا 1

 ىرجا ام نإ ا تق هيلع باو رجا ْنَم وكتلاسامف ىريك دن نع : متيَلَوت ن اف 10

 ىف ةعم نمز : ةنيحسف ةُرِبدُكَف : ::تلتفلا نم نؤحأ نأ ثزماودللا ىلغالا يا

 نافوطلا "انياب اًوُبَذُك ا 0 نفل عن نم ى ؛ ٌمُهْسِلْعَجَو ةنيفلملا تالفلا

 هدفتاو انف كْبَّذَك نم لعمب كاننخف مهتاالها ليم عاج َنْيِرذنملا ٌةَبقاغ ناك فيك رظناف

 اوناك اَمف ٍتارجعملاب تسيبلاب ْمُهباَجَف حلاضو دوو هداك مهموق ىلا السر - 2

 ٍبْوْلُق ىلغ محن عبطن تِلذك مهبل ٍلْسُرلا عب لدق ىأ لبق نم هب اًوْبَذك اب اٌوَسِمْوَيل
 َنْورهَو ىلسْوُم مه دعَبم انعم د يلوا بوُنُق ىلع اعبطامك ُكامْياْلا لبقت الف هع ءنيِدَْعُمْلا
 ملف : ِمصوَنْيِمِرجُم امْوَق اًوئاكو اهب ن اانا نع اًوُرَبكتْساف عسل ادنياب هئرق هناللغو نؤعزف ىلا

 ْقَحْلل َنْوِلوَمت ىَسْوُم لاق 00 « 5 :ٌُنيِبُم رخسل اذه َّنا آولاف اندنع نم ٌقَحْلا ُمُه ءآج

 ٌحِلْفْب لَو رحل حس لطب و هن ىلا ل تلا هكر اذه رعبا يت دك عك حرمت

 هْيَلَع انْذَجَو مع اندر ؛ انتفلَتل ا انتنجا اًولاَق راكنإلل ريعِضَوَملا ىف مايهيسإلاَو هس نؤّرِجسلا
 هدو َنْيِْؤُمب امكل نْحنامو . فر رن هدضزالا ىف ْنْنِمُت ءايربكلا امكْل َنْوُكَتْو ان ءاآبا

 لاق ٌةَّرْحَسلا َءاَج ملف خشلا من مدع ىف ؛ واد !مهؤومإغ رجس يلككب ىنؤتلا ٌنوَعَرِف لاقو ن :يقَّدَصُم

 كا يملا در هيل 0 ا
 ايديا يك م

- "2 7 

 مرأا ؟ 00 نع تقال هلا نا ا - ةلطيس ل َّنا 0 طز انف ليا ةدحلا

 6 ال ىسومل ن .ماايف + رخملا ةرك ول هتملكب قحلا هلل : ٌقحيو 7 ل 1 نو 1 أ و ةاديفلا هع ١ | يخلو يعي ل

 هج

 م1

 ع

 ع ماسي مهسفُي نا ُمهتألمو نوعزف' نم فوخ ىلع ل عرف ا هم وق دال ا نه دعت يرد

 يفرسملا سل ةئاز متي ْضْرالا ىف رب م لاغل نوعرف َّناَو هن العش هقتع»

 ع نا ١ ولك وت هيلع هل اب متنما مشْنك 35 اموقي ىسوم لاقو و ةّيبوبرلا ءاضدإب ل داحالا اختم



 ل

 واح ارسم تسي انف ركع انساتا " موسر لج نام اذج ريض حرش: 2نايلاك

 نفزهطلا تأ دو نمل مَ ةَف العناب اَلكَوتِهللا ىلع اوَلاَفَف «. نمل

 ىلإ آَئْيحْوَأَو 4009 َنْيِرفْكْلا مْوَقْلا َنِم ٌكلِعَمْحَرب انَجنَو اب اوْفَيف ّيَحْلا ىلع ْمُهّنأائطِيفانَِلَع
 هيف نوُلصُت ىلصُم لبق بق ْمَُوُُب اَولَعجاَو اَنْويُب َرضِمب كيرلا لس اونا ةتعاز سول
 «ممؤ نوما ٍرََيَو هدْسبأ ٌةوْلَّصلا اوُمْيِقأَو َةولَّصلا ْنِم ْمُهَعَنَم ُنوَعُرِف ناكَو ففوخلا َنِم اًَونَماَنِل

 انو ايلا ٍةويَحْلا ىف ًااَمَو هَ ُهآلَمَو نعرف تيتا كن آنيَر ىسْوُم لاَقَو ةَنحلاَوِرّصَلاب

 ُدُدْشاَو اًيحْنِبُنا مِهِلاَوْمَآ ىَلَع سانيو كيو كيس ْنَع هِتيِفاَع يب اًولِصُيل َكِلْذ ْمُهَنْيَنا

 متل اعد لولا هيمو ملال باَذَعْاَوَرَب ىتح ونمو الف نسا اَهيلع عب مهول ىلع

 ُلْوَعَرف ْنمْوُي , مَلو ةَراَجِح ْمُهَلَوْلا ْتْحِسمَف اَمُكَتَوْعُد ُتبْيجَأ دق ىلاَعَت لاق ِهئاَعُد ىلَع ُكْووه ْنّمَو
 ال َنْيِذَلا َلْيِبَس َناعِبَت لَو ُباَذَعْلا مهين نأ ىلإ ٍةَوعّدلاَو ِةلاَسّرلا ىلع اَمُِقَتْساَف ُىَرْْلا كرد ىنَح

 َرحَبْلا لور ْسإ نب اَنَْواَجَو ةَنَس َنيِعَبرأ اهَدُعَب ٌتكَم هنأ َىِوُر ئئاَضَق ٍلاَجعِتْسا ىف 4:ةَنوُمْلْعَ

 ُهَنَأ ُتنَما َلاَق ُقَوَعْلا ُةكَرْذآ اذإ ىصح هل لوم اَوُذَعُو اَيغَب ُةُدْوْنُجَو ٌنَوَعْرِف مرَمحَل ُمُهَعَبتاَف

 َنِماَنَأَو َلْي ٍءاَرْسإ اًوْنَب هب ثنما ٌّىِذَّلا الإ لإ ال اانيْسإٍرْسكلاب و ِءاَرِق فو ُهنأِب ىأ
 01 ناتي رق اق وك قرب الست لنا نور ... نيل
 داَمُيإْلا َنَع َكِباَلْضِاَو َكِلاَلَصِب «»إ َنْيِدِسْفُمْلا َنِم ٌتْنُكَو ْلْبَق َتْيَصَع ُدَفَو ُيِمْون َنْلآ هل َلاَفَ

 ُكَدْعَب كَفْلَخ ْنَمِل وتلف حوال ئِذل لدَسج كنب رخبلا ري كخرخت كيج ميلاف

 ىف وحش َليْاَرسِإ بَ ضب نأ نابع نإ ْنَعَو كلف لم ىلع اوما و كنوع اَوُفرَعَف ةَرِبِع هيا
 اهب نْوُرتَياَلمو َنٌوُلِفعَل ايا ْنَع كَم ٍلْمَأ ْىأ سانلا نم اًريِثك َّنِإَو ُوَريِل مهل - ٍرْحَأَف هِْوَم

 سس مولا قيا ةس لوبضا كب ج( بسناب 27 كيان (رت) لاعا# قول رانا ) نتبا ( ]راج « مج ر

 تبتر وهتاس لع لومئاشن كرشلاروا( لومر) لوما زعكم ليك لزالا نان 3م ب يب قرلا مو كرها"

 وم تس اع انكم اور راكب وج كل )ول نامت ساو تنس اج رك كيج فالس رم جس ب دقلا فرص رسوب اري ولعن ( ظنو)
 ولوج وب دب ع رط للا حساوي وصنماراربيجب وجر( يس لبي نكس خم زاو )وال دجتاس هس | أول وكر شي ادا( ولرل ني جلا

 وم هوارارجي وج 0ور ذكرك انك ف الغ رم كي وج رك ( ورك مايك اطل قع ادلب -هديشول) كت /اعات هرم رظأولبب لوك يبرم

 2ك لارركو را ت- اظخوورم را -3 لوادر لير | وركد رو )وود تلب# يار زك ردا( ولركارول تا

 كسدللا ل( بال ) ضواعماريب( دمج درجت اجب ناج مس جواك كهرب )اناء لت ا ضوام لوتس مف لي كاب



 همسي هاء سلة روس ارسم ءا 53 موسرلطج» نيل لوري و 0

 ها مك ىلا اش” ل يبا لس لوول تك لا لوم ىلع اش لشي كلو راورجم مرفت لكامل سايل ايد موك دن

 لكريم نر و ل ل ل ل

 يتسلى نان كنا )؟ك كك تي درا ادرج ادم ايكرشح اك وكول ناوعجيد ولي درك رغب لع ناذوط) نس مكن سبأ سمت

 ا تي )ايلادهج لع لوم قل ناك واو ذس متدعب كس ولج( كح لي "انوي آوج كوم كاك وأول نا ماجا قي

 ا لب انج” لج تاب دج لك يش ا ني وق كنا كب ىلا 2 ةركفس ( تازخم ) لال نور لاي كس نا: راس

 ني تيتان ل اولوهكس نا رط لام نب ام هز: ا و لت نان تس ادد( كيتي هس ذس آس سور ىلا

 كادراردا كوست نولس فاك مترك( تس دال لك لولد كس نلا لس مة ينج كل اهايك لق نام كلا ني

 50000 انتم تمي يك لوما شن( وأ) لبان لقلوب رايدد( كس مق كارلا نوفل

 السلا يلع ئوم_جس هداج ( اوم المت ) قرص يقي كَل 9 وف قوم رادو نا ل انتي فرط راب بنج 4 - 2 شيب ماج لاو
 هلل يول اكئالاح) ؟جس هداج بايك( © هداج هد 01و كتاب كيلا رادوسوو بج لت نق لاح متايارف

 < ىراكنا ماهفتتا لج وود )؟ جلخ و ليت ب ايعاك قب قركوداج لكالاد( يكشف داع 6 لور وداع روأ ايكوم بايماك الاد

 روا د اثب ليس لا هيس اعل د كح ول وداد باب تيس لس مري وار لسمو م سأ 00 ا مت يك اريك نس نوب(

 كرم الوب ناوكرف ' "نع لأ( لس او تن اي )ل او تن ا. لي ق6 نس اجحوم ىرادرس ل كس نويت احب لاوفود مش( رصم ) كل

 يلع ئوم ولي وهووجوم رووام بج هروب روضتس ريو بس لوم( نثو_انلي ل ىرأوداحزج )رثوواحر با, تح لعن تلك

 ود للا ؤ هس اتلاؤ لمع ناريه وج لم( ؟ ليا ف دعي مهب لذ كلي بآل امج ول نس لورأو واج كب عتب )يار فس ماسلا
 لع مفك تس ءادتبخ ع يسابق ا. ) بج ماي رن مالسلا يلع بم 36 لايخئال دوا لايسد قنا ) ليد لا نس لوبا بج

 دقلا انمي رول( 66 اريم_لوصوم ا لب 2-1 رابخا داس سس هرم ليا ل ترا يادوا لدب م )< هداج يد الر نب( <

 رل رجا ) تسب اخر ورض لفل طمس لورعو يس اوك ه_حراوشس ل 111-2 لورشم ىلا تر شلاروا اكع ورك ( مري مترو ) ثيم ايطعتسا

 و7 كح ل ناميا لد آ حس وت افر صرت يال سكن اهيا لوك قوص ىتري لما لجن د لاح راوك ان لت ابك ول مري دج رك مة اعد
 نيد لاا دن لع تريبعم كك يك 9: روت لورادرس ساروا نور ف كود تح تس لس( لوفادج وأ )ل موق نوعف)

 نر انج نق رسمو كك نوقف نكت نق نسا رو( نإ رت ع كي نيو نإ ع ل خيل يباع ١
 ل ةركا ارفع د و دا ل

 ساينس وجوب هلا هس م اريك فس لوبمنا_ ور سور يوب قا فرص قلوب تس اهانركي رادربتام رف ىك ل ارواوبج سال نامي ارب دفنا تنيك
 ب لوو كه دقوم كغ سكن الكي ست اكس هد ربلغ لأب مب شم ) تاني تمم قم عتيل كس قط م الخ لا لحن! راو
 ك ناروا قوم لل_ مج _ شكت اهئ جي كس لورفاكن لا لم قرص كت سهر قادوا( لبي درك | تب ل نتف لمتد و تس نس ني
 نوماع نورث ( حازب جاسم كس زان )ورم لبق قام تيب اددا انيك لير عم تل كس موقق لكى كى ب لاع

 هد تداثب( لتنج روادادما )وك ولاو سا نايا دوا( ورك ارو ) ورك قزاغرو ااه يدر حنات تح ذي ذامف لأ لس نوت ف و

 رطبا نإ تل تعلو ل نلف لد لأ انو نتال لورادرعس كادوا وكر فذ قل اياد اا اعد ف مالا يلع ىوضروا

 مماينلا )وكل وكو لب تس ( نيد ) هاد قريت ( لس ايد كل سادتي ب 0 ايلا ايادخ وأ نب تك تلودو لاكن َُط



 30 نا تع علا ءج لل ةر وسلا رسموا ب موس ر فيت نام الج ريسفر شدد رت نمل اع

 نا دمع سرا لت )# اكرهه لولد كح نا دول( هس درج ) النمو لووو لاب كس نا!يادغ- لس كنت ( راك

 ترا ماا نكسر تر هللا لل د بال داخ تح عج ل الن ناهبا كت تتفو

 ىلإ دبت سن تروى ورتب لأ ل اماكن احن انج )حس ىل كل بق اعدك وفود م( ل ةس ا رفد اش ىلاغت نت - تك ني اود

 اج دج رك أم مبا لب( ايل بكت فو اك بس د5 كس لامك لابي كاز نشر عقل 2 ل ان ناطر د

 ردجوج قلخ اس .اعيف # رم ) تك ليئف» رمت ىوريج كن ادا( ٌسساجآى لا ب اعرب نارك تسب تلاسر ماؤي روا تلاسم)
 ل اعد تيلوبق نتتن_جسد سرب ميش سلا هلع كوع تررطتخ كك اس باه دحب هس شارك جس تاو ) ةئسأب لتس ىذإ
 مل - ايل امج ل _ كتل ساروا ناوكرفرك هدد اي راحاراي ددنمسوكل خت ارسا ىفب فس مترج دول( كل لاس للاي
 نوم اترك يقي لع -اهناراكر تتفو لا ال اكل خب وو ناوكرف ليك سل اهب تم و بس رك( عسل لوحي ) كس كح فس تدار

 روا لو تك ر امرا لما ارسا خب هب لا :- لبووبعم لو وسي قس الل ( جس فئاتتم لت تاس لس هرم رسل بي تسألي 2ك

 ل زجر وا_اوم ليل وتر 2 اهؤج لوق لامي ا اك ادي اخس يرد كس "ادكتمإب سا) لوه توب لد ب لورا درا رف لش
 -تاتال نامبا لبا ناب( ل ثك ع ساروا ]داو الا تضروب شالا نك سر لل عم لس لا فلا نر

 خر أب( اعل تكس دارك وك ورسودرواابروارمكق دوخ )-اهقرسفم بليا حس لي نوف اين ادفع كس اين وردوا رات ىلا رفا: ندي لئلا

 كل كس نولاو ذسآ ( دعب بيتل انو( من ناج بس ) لال كريت ( نو < لس لاكن حس ردن 3 نيج 507
 ل ارسا لب كيرلس كدر سلبت نبا سدت جى ردوا لاكبر اندم هربا ريتس لضم فاشن لوب ترب «عاياس

 ديئاشن كرا فلول( ل دلت ) كارول( ليل هلو ع نوب آول اج كى درك اود ثلا كل شا امتي لبي نسر عكس لا دك ول

 2 رضا سرس ند جدل اعد

 لابني و” جانت دهب رزه ليرتاكىا .اوعمجا- < قرورض رك توري لا .ح ونأبن 0000000006 نمل ص

 .هللاوما ىف ةنتغاال مرو عيري ايكون بتشمرن ايل“ لالهلا انيلع مغ“. لو كس دامي نك كلا .ةمغ- فوذك

 فراكك ازور تجوب جن ساس اضل تاج 1 فال رجال دج لا "ماكنا

 ب كح رم امج اسكس رو تير طط> .مكتلأس ام ىنال ىلع ريض الف ىا_ ب فوة اذ: لكلا متيل وت ناف
 انغياد < قر ل اسري بضف تضر سهر اشا لم فكرك دعب كس قرم خللا انق رخغاو- ليل روك ساهر واورم سلب 5

 كل لن وف لا لك لو 520 ناافوط_ ىلاسطق_ءاضنب دي - اصعب اجد رزان ءارعا م روس .عسملا

 رم تررطتلمج نورك نورحاسلا حلفي الور سلامي | ىسوم لاق_تإبر[ل أ خلا سمطا انبرتيأ ةي

 ا خلا نولوقتاى* نيعضوملا ىف- بايدك تلالدب لا ل” اج هوز وت“ .اذهر حصا ل سس

 هما اناا كادوا كويت كادوا ث زم زوأك ارا س.هيسآ 0 را يون إف

 كل هك ل نامياوج ل
 - خام انوم سلا ومر لك ناكاوب مولعمتس لنب_ قكلا ترانس نو ب تكريت .انلكوت هللا ىلع

 و لاعحح امكموقلاي »لاس تديتإيو؟ لاح ريك اي سان كاس وو الا رضعب

 لب ءادتيا رطل *-لرقملا تيب < بعل د اغدارمعس اقروا انج داكن افكت انكم 0 .مكتويب !ولعجاو



 9؟اتك اربي آ 1« سأل ةروس رسموا 3 موسرلج» نا الجر يطلع شور رن نبل
 انيد لام ملتوج ل سار كسلا تباب حابس . سما اهب -امت اك ئومم وق ام ع جس كتر تضف رك ىكو زور ذاك وف ا رلسم

 تك ةداقروا لوو نسا عيني رس رتل ادولامت يدرك ك الب لكلاب وكل لاء للا فس مقلا كيس ساد دبا ايكر كد ليي وى اك اح
 سة ايي نايا قل لع لورقب ليروص نارك و تك تر بعكن بد ايكوم ل ديس للشك ورتب لااك نادك

 تيجا دق رسم نوراه نسماو- لس داب كس تاوذا كن امك ال اعددب اك د0 1 7
 ني لاس لوا« افا شاع دملتوج روااو# مولعم انو اعد اكن اي حس يلا ل سدرك إ هاج شح خلا امكتوعذ

 مولخميس خلا ثكم هنا ىور كا سيجدهإ لاس لش امر لوعة عساجاك اعد - تح اجانومت لاك + - تي اح انومء اما كغ

 هل شان

 ف الم الما لعربتك سات امال حس لال كوبك لي د درا قال غلب ففحشإلا اق رز وا قاد ماما .سدو

 ةكاوذ ل قوفاك ل ادغذ خرج د لي سا ل لبر اهتعاس جاهل اي نامباري لتوج ناي كت + ءلورع

 لوبا لب اايكح رف لعفي امع لسسي هل لن راب كس سجل مك قو ورواد قر لذ رك 1س نو
 دهس | دوم راها قاكدتلا ف ضخ سر كبسجج - تاج نوم شال اكن

 - لو بخ ركل وكر زاب العرس ككل لا نا بنز قل تاجترعب لس + كلب لئج كيج

 ديل كسه اصن رو نوكأ قللت وو زل ارو نو كساس ب نو بقتل ناد ل كندي

 كمت ناكم #ف رطظ وللي اي كل رك قت اوسرو ا اج نا, زفر ظظ تبنت: إن كس دعب رك نت نا كفلخ
 3-5 و شع نس ا هل ج رخاف

 ندا ل ا "ىكتلاسرو

 - ليت قاد اج ىل يت اليصنت كاست

 تفارص لكم ارك ايناس خلا مهيلع لتاو ت7 لا : سو لو ل ايبنا تذارص 1700 :4 نر

 هيلع ران انج - لو قتكر ردا با كف لوس كس شلال كن دقي” وو شن < لاجدم عياو لمد ىدب تبي كيا ل 5

 ب كح ركف الغري قلك اوم تل انوعتا دم رواهس لد زك ارك حش تن وف كريري مترك دداكلو كم قي ا فس مالا
 دج لبرج لبر ثا حس رتب ورك #روشم لبي لاب اء عين بسس م ود زكر تاس كس ماقتا هدايذ عس هدايذدوا ل و مدين تس هذا
 هسدإل رك < ايلرل ان تسل هدنب حس لحي اكل اج هر د انيباولبي لوكا كل ياعم_ول جروس ج قحاب آب وسل لس نتاثمرم

 ب وب تلح امون تسود قرير وا تش مثول ولو د كلب ل م

 ع ةاكسلب اتم حررط ىاوكم دق دوب درف كيال سن لم يع ىلا نيفيا تس ىزاوريءارتفاروا ثداني لعل | ب نأ م 5

 ؟ ليكي ل نايب نياك و مدوج وم كتفك لا رذ لن لوكس كارو د

 سس سوم ماع كح يف نافوط : قست اع حرر لق تضخ د توب اك رون ترضح

0 



 87 هارت يأ مالو سأل روسماا ور ه4 موسرلج, نيم اجر يسضت»ر دو رد نياك

 وكلت نارواهت دوج وم لش ماع تلو لاوج هت كح وأ ىءدنج فرصروا ات اك دج هامل اعاد اسس بسب لآ يو بشي دك واو لثتلا

 تبا تدوكدو تعب مولع ىف رون تمرظع> سس لا تدوص مم د كل وبقت كي فس لوجنأ إي - لي توج نس هالسلا يلع نأ
 كاني ” فرط ىكت امانه لاين ضان روا تنااذتوا ناي ضي نابت اروا قم جس ليف اسف شع دكا حل

 رول لبو فلس تثعإ موتو تصوصت كات ترضخ آل يب باوج؟ ليج أ ماع اكرم رو ناز نتج تسرضخت 7 نيا تك

 هوجو اك وم ول9فلتك ابو ول حررت 9 للي تر ف1 تيوس نور 2 را نوع روج وم نتا

 ب م الكس تءاباكرسدد ولة اج ايلدبكم ومس دارنا هس ىك نات دوج وم اش ادني وجلب بج تسب اخ تس وكد موتا" اب د لامك

 -ايك توت ايار دوه عس لم صلاسخ مومتتج وا لاس ليي ضئاسخ و قو تسر وص كس

 ل تالاح كس نقوم ترق وا رول تسرع” نس رثواغ ترو لك قوم رحب لس نما... ولي للك ل روع

 جس كس هاو لاو لاب توجت هشلا(١) اشم تك قلعت سظعوم لاح روسوج تس ايل“ يددو زر لوول لأ نا فرص

 لال سوو سل او نس امج هدالي كى قري ذك ليج ىلا تييادب( )انكي سي رالف ىكلاو ة# ركب اقماكل وسر

 اجا اخت كنق تكي فذ نوم تسزفح( )رج تاي كب اروأ جس اوم ىئ ايبا شيم - ود الحلو لاي *اخنىع قتل ماوخ

 مريع ؟راوواج ىقيا نانا كياروا قىزابه ربع وا ث هل اانا ودام كوي 1و لبيب ايها نر كو داج لئلا - 1 هكا 4

 حط كوع لب تس نت نكي رايشوم قاتل ع لك تركوا ىذا

 لب نورعاملا لقب 9 كيأ : هنمرف ساو بتاعنا و راع نت كني رقاب نال قال
 رف خإلاو لح رك باقتماكى ب رواركو واج لاو # رك موش تمار نوصل لب كاني را مل مدع
 ساجد بايساكل ب دقت نيا ةدضنورلوداب ل كاب ستيخي با لس م عع وم سب ماك قلو كول د تورم

 تك مضى ا لطب واوج تنارول لث تابوت كل ين كس مايرد تو 0 قحلا؟ب ايل ايلراك اهيل ل تيار ؟ لو
 از ويدل هاون لا نارك انفاح قنال جنس نادك لاكن نرسل يسعد وجزى

 20 ع قط ىو ربحا ار أك عررط وا لع مي ركن آر اجياج دع اناج ثصروا نكست كح كس لئابروا ع مايقو تدب ام اكىلايسل ب

 مل ب ذي ارك م دولاب لاب دوا اكس درك اراكذ ؟ت يبن اقتل اركور مءاقو تبان نقب لطب وكلب دواس درك نو نتارغال

 - هد توشك

 < ل ءانرطن وغرف ول قتل اجرك ههوق نم ةفوق نيم 6 :كح نوكذ او ةذسال نامياه قوم تررطح :

 0- ةرط لك قوم يبررطنو وخيم وكما حا رضع شن لم تسال نامئاودي رو تس يو كفو كوله كس مولى وغرف يشم
 ل ناوكرف لن 50 ارسا ىف كح كسب هي هي سك سال نامي هع

 -ّ رورو لكم زروال نوع ارخ دإ ءاقدفلا»ا نود خو لون ادق نس ةتاشو ْ

 0 ونامل كريس كيلانارو؟ بلم اييكاك سر وس نا تس لوداد م اجرا ؟ ياي سلسال نايا

 37 ابغا األ قم لوي ذو, د فلاي باد! لم دادخت كل وحل ةلج تسرعلب مالسلا يل
7 



 هم مارس ع 'ها*ط سأل ةروسءاارسنوراي ؟8 موسدلج» نايل اج ريض ررشو رد 2م

 كت بلاطة لاو لولوج ني اكن ام امم دكة أتنو بج- هك لوم لاشي ري كوم نافسم وكس ياك كوميك ايي

 اك ا. ماخردايكواهطا طا اجلا تس لس ناهي راع صل قا سنا لو

 د كوم قار وكاتب ءارت اروا ىرركف رط ىف نا حسن يف [ن ومراد بسوي كل ست لدا كن را ةققارسرب كول قو تلفو لاا

 -ج رمل الدان تل اديدجت انج كر قعب دارحت قلق تدنب ترمب لوج لوج ل دعإ

 ير ذم اس ..:لومل اس لوحذول حس لوم ىف حس لاوفاوج ديما كنس املس تاب

 تشي كس مق قس تم انه اسكت ءازكحودت ادش دار لنزع دام كج كا ولعشتسس لا لع كس دالوا نك قمل
 مر ايكن كاس كلف تس: در دل وسلا قوز رول لاز ترانس ل ول ها ينو
 اين ليي نو اوج ون حبلا - لق ةسبو: قاع يف جد سر ل تام لد قرم لاتحب كاش
 كاش امد ىو لوا ل ىلا السن كاب رع فوخ اكب نسما دش ل :أم لي ىلوم يتلا ني  انوج ناو اينء جس اتم عرامد

 كح لماما لب نس مللو قس نوكرف_ لآ يي تروص قت ىماو قرم حررت ل رعم_ بد قم هيج كس نا ماقماننرب- 5
 تيا يلم ناا اتش لاحرب اكل واو 1 كارل ركل تسساكشا قال ل ورا رو نبقى ورك لس نيم كل وعذوإ ساب

 - كليم اها لقوم تيرطت لج يآلكو ورك
 هس ردرظأا ف وفي عدا فرط كن ولت سيب بلظم كلك ............: بلطم اك انب رس وا ناكمروا لك
 -ةانب نلاكمو زا يال يبن لطم راك - اقويب امكم وقل ا وست ناروا لب سوم عمل ونوددللب لاف الك اعد لك نيك لا
 ٠ لوغو كت انكم نلا كس ب بطلي ؟ جس ايكا يد لوبكم تاك انب رجي - كح سم تب حس لهي فش نسكب لاكش يدك
 رج اسمو مي وتعال كعب لماء اك" ةلبق مكتوب اولعجا وردود يس دا رقرب لاب ىت يستمد ذوب هلا

 0 تاجا يزافرداكح سورا ماك يه رت ي دقوماكس تار أي 0

 ىلع لور وك تاس ترس للا لن تاذاجا مان ات لاح لكس نم ذرس كدلك اكن وفارس وف لن مالس ا اذني امك
 لع ىلا ك كس نامل (ج تريصوصتي كي رج تسما رتدبلا- ىل هما زامنءاب اح ىقي لابتج لك ثني قل ئي ىف ك نخرج

 -تكوضاشيا 0 بسم اهلك شرا ىلتلععرب هك دارا لوو نا هيو ناكل

 علارش جس لكى د تزاجا كف ان“ تبا ديس” فوغ تلاكب كح كس قوم موق حرر ل لب تي :........-.٠ تبييبل ايس
 حررط دج اسم ماع مناك ارح ركأ دج. انام مولخمب ابا و زذاوجاكت يلا ريس ككل رام فو تذوب رب لوصا كح تيب كدقلاس
 بحاص لاهي _ لتس زاجا اري لاتحب كد جاسم ماعاكوج ماج نك ذا باغي :عرامجزب تمت كاف اج كرم سي
 لوس عع بس انه ذي هريغو لثاوأ لش ا روا انرك رصف كل لو رمل لاطرتت هبال ران فرخ اجا

 هد رف تال ار عوولا زمر وا زلال تسد لا وروما شئأررف وو اطر امد ادقبرط ب اكف لس مارق واج لا

 - لإ كس ز #.ركابا لش تييبلارهصرلا وكس دب بش وع



 7 1 5 ِ ل ل ا ع
 3ك تيا ماء ج نول روس ارجوا 2 موسرلج نك اج يش ل ضومت كحال

 تس يقي رطل ”ةولصلاو ربصلاب اونيعتسا تك ةولصلا اوميقاد/ 3 ,مالسلادرلع و*............: ثا اك اعد تيل وق
 [ زقرت اكسل لق هد اع بن وارولا ل. اوريصاو هللابا ريس موقت يسوم لاق عيل رانا
 رمال كح نازانعس ةيسو تذاجا رافال لوزتكردا ياعم ل قس وح 0 اوأ بم لتويل تب

 ناريضرف_قدانس تراشب لت اين لي رسقنيروا قوزع رهن كت اهترلمسد/اكزاشمواايناتصع ةسرلرباظ نامل لك

 دبس رماظ شااكت يل و ىك اعد ل للاب بس

 ماسلا هيل ىوم حم رمح اتوب كح كس تيار الان[ اك لك اج اين بشي تس خلا سمطا اسبرتيت 0 2 .:اهدر

 مارال نإ دون وأولها انتم ب بلطم اك لح "كك كس تعاد اكل أ لك تح ع ساد ؟ لو تنزل يدوب نا دن تيار

 لب اعدرب دوا ىلع للا سد تس ركم السلا يلع قوم تررضعح قصب كس اعددب ذوب وم - سالب فرط كادوا سالت دوا كس اند

 هس لك تافازم

 ندد قا كل نوب مولتشر اي عر ذ كس قو دقي رطل دفن محرك ام ودب ىعاركر صم اضاوم_ ليام اك اه دياب د

 8 10 ا ورواه انركاع وري ىف قلتو تمل الب كس لس نئا- لني ل متل ايا تاو

 لايغ ف ول رز ب قوم حر حو كلا ءاضق ع تنقفاوم نب ل م لا دواس سرع موصل ريو ىل لس ومص لع اكل 3

 0 : نارك بس اك ىلاوارف ىك اينوروا تلودو للم تدلا_ شك اكتشا لوى يي ا كل لا ا
 ناس تمت اكس تابا كردي - تاي اندم لرش لوى لب ا كل للا -انامب لت لا حس تسد اك لوكا كما نإ
 كلم

 ناوعترف لبي تلاع لا ىو ربك سس لاكش اري وكب ساير ي ىلا وردك عا كرب دامس كوكرف ٠١ ل ا

 ضرفلاب روا ىتانج اي ل كتم اناا هت ذءاج يك انكوروكن يرجج ل تروص لبي لي ني لني ل
 ” رت اح روك دا ها تت اح ىف وبر تحم حررط زنك لسمك 7 ؟لال ل

 نامياري لكدج دواس كلاود راكي هذ للبرج تس جو كدطلا ف ضب بن ع رك يفر كيش ىد ققكل اج ؟يس دن اف انكور

  مهعفني كيولف تآكل ايج ل ثرابعاك لاك سا_ه تكف وم اعماكت رق ادكبسج اقل ب تلام اكل
 -ج تمد قوايئددارمحس لا - ايتن إب روم و ىلع رج ترق ورطن اكتر لا رواج اتم مول . انسأب وأر امل مهناميا'

 0 قاوم سبل اوج مرطق سبأ اديلا_ متسول الوم قوق اك حضر قورا حس اجو كوم حريم اهيا اهر مرو

 مكن اين مينو تعم ناين كن مقره لب تم را جد ىو ضو م للي لم لس للا تاج ل اهنا هدس اف حس تصر قوايت 0

 هس قرف لبثكئادف نوري توب كر افلا دك دع شايل لبا وأ ليث تب اجوم طوفكل امو نلاج لسا لي اين دس تح ذب ملكى رج مغ

 لقأوكائافلاك- هلرفغيف لع تيياود ىلا هتس سرج نما فس قزل ًاماطط-ي دركد نب لم ةتبس ثم اباكداسفدتف ل مل عددا اج قت
 ىكا_<س ىلاجوم ىلاعم ل وم انكم انتهت ةقيق> حس مالسا قت حررط سن نيل“ اك اج ايك ومكر ىلاعم ىواين دوك ا لين كس
 -احاجايلل يم اننا اكتايرفكه بيب لع ماكذ ا ىواينددعإ لس لارين انج جس ىلاجوم ىلاعم ٌةروصيسس ناميا قربان حرر



 هال ارعف تع 4 ب لليل ةروس ارسمي ا وسرطجم ني الجر يت 2120101

 فرط فيا فد لت راع تن هوه لوقنث تكن اهيا كس نلوكرفوج سرع نا نيب ملا كدا
 ماج 5200 لاورراكل كما ف نو عدجتاس لس نوباتك دباكا تس تب هك اريمج_اكوج يدرك فاح ليي فيفصت كنا حس
 حس دوجوص ل يصف ا لي رهاوجلاو تيقاويلا

 باك كايد 000 ازايترة آتي ىلإ دوا نيل اهب شال كن وكر 20 :تاحنىكن وكف
 ىرخ لكس رلؤ ل تيزئارين وكر لس لا ل رك يشكو سا حرر نسا وكل لك ل زم مل رمت جس قد ل تاج
101101111 

 ضن بو كت ييببو تدلنك ل اهتنا كن وعفا ايدالت قب بلم كباس رك تييادد كل وا لاطروا
 98 ايكومرود كت ام ىاوج افشل هم زرغلع 51 اوك وأو

 مت جرار دق رطاك - ايتروا ذ_ ركب ونح ل نوبرصم ميز فاك اكس اج ابكى كي ل2 اج ابل ماكعسرظن تقر را نكي

 قرص ورام ارت انج - ست ىلا ىوركز بوف كس كجرسرع ليا رك«: لاصم اكمتنرئاخ كي سين كوريا روا لوما شب

 - لو لآن ليست اهوو لتر صح ل نلت لنا بماي لوكا ايندروا لون لب لك مرهم يش نيب كتيب ارك سس كوس
 لكن اجايلاجي تس لوجوم ردن ارت نك نس عن لا حس توم با ل كوب ب بلطم اكتبي آب سا لم
 نقر لكم اع يف” تسايدرصصرلا- 6 ناساكتمتي تيربتل_كس لوطا ذس رواة ابكر كيك وو لوم
 بعاع) را الاراد كس هرماقروا آل كت '"ق **”لك الكوب انه لاك جر [ن ادب اكس ا قامت ىلا ل ل
 جس طوف اسي ل (ركك

 حلفي الوتعأ-< ايكايكريمآس" ل ”اقناوارعتساو اف خلا عيطن كلذك تم1...........:تإيأف نأ اطل
 00 < فالظدس لك اعداكانمج حس خلا ادلعجت ال انبر تع آ < ااجايكس يق ككل بيئراشم ب "نو زحاسلا نوزحاسلا

 ب لكزلانكر رتب لس او فخ رك رياح اع ل يانابأ منام ل 20 1
 نس لغو ىف اعد لان نتجت اسكس باابسا قدامي لبس رت ايك لبن اج كل ركرايففا قب مسا ركادتاس كس داقنذعا لا لب
 - اعد لاب لكو ىلا جراب

 سا ورا كال

 ًايليتطلا َنَبْمُهفْرَرُ ٌرْصِمَو ماشلا َوُهَو ةَماَرَك َلِزْنَم دلل ليرارش انَلَرن اناّوَب ُدَقَلَو



 جم

 او سوس ع 1# نب روسنا مورا 2 موسرلج» ناي الجر يسضل رشم ننال

 ةميقلا مَ مهب ئصَي كبَر نا علها مه ءآج ىشح ل ٌصْعَب فك و ضْعَب نَما ُنآب اًوُفلَتخا اَمَق

 ا كنك ناف َنيِرْفْكْلا ٍبْيِذَعَنَو َنييِمْؤمْلا ٍءاحنإب نيد رما نم 8-4 َنْوُفِلَمْحَي هيف اًوناك اَمُيف
 يسم صولا لاس

 كدي م رولا كلا نو َُرَي يلا لَئْسف اَضَْف ِمَصِقْلا َنِم كلَيَلا اننا امم كلش ىف

 ٌقَحْلا كل َءاَج ْدَقَل ُلَآْسآ اَلَو كش 0 قلل م لادا َكَنْوُربخُي ْمُهَدَنِع تبن ُهَنِإَف

 هلا تي أ قلل م نزال تدل و رتل نم نتكتالف كن نم
 ال باذغلاب كَبَر ٌتَملك ْمِهْيَلَع تَبَحَو تقح ةح َنْيِذّْلا نإ هدو نرخ نب نْوُكَش

 00 3 رق

 يهم الولف تنم مهي الف اهسو مهلا باَذَْلا اوي ىتح يلا لك ْمُهنءاج ْوَلَو و18 َنْوْنِمْؤُي

 اوما اَمَل 0 لا آَهِناَميإ اَهَعَمَتَف اهب باذَعلا ِلْوُرُ َلْبَق ثنا اَهلهآ دير ةَيْرَق تناك

 ٍةويخْلا ىف يزجلا َباَذَع ْمُهَنع انفَشَك هول ىلإ اًوِرخَوُي ْمَلَو ٍدْوُعَوَمْلا ب باَّذَعْلا ِتا رد الوز

 ْمهْلُك ٍضْرآْلا ىف نم َنَمال كبَر َءآَش ْوْلَو مهلا ٍءاَضِقلا 609 ٍنْيح ىلإ ْمُهَنْعَتمَو اَينُدلا
 ١ سلا ك دو ل هدر زوي ىلع كل ذم كاتب ناقل ركن تلا نم

 لل باد دوري «-ونولَقعَ ا َنْيِْلا ىلع باذعلا سَ لَعجََو هيرب اّللا ندب الا َنمْؤَ

 هللا ةيِناَدَحو ىلَع ةّلاَذلا ٍتاَيألا َنِم هضْرالاَو ِتاوُمَّسلا ىف ُىِذَلا ىأ اذ ام اًوُرظَنا ةكم راَمُكِل ٍلق

 ام آل مل ْيِف هميم ل مْوق ْنََع لسا يآ رين مم ٌُرثنلاَو ثييلا ىِيغْتاَمَو ىلاعت

 ماتَ لئم نأ مالا نم "مهب ْنِم الحنا مّ لكم الإ كبنذكتب َنورطَنَي ام لهف مم
 لاح ةئاكجل راما جبن م هرج ةَييرطعمْلا نب مك م نإ كلذ اًووظَتناَف لق باَّذَعْلا َنِم

 يملأ «,-ؤ َنيِنِم ْوُمْلا جن ؛ اَيَلَع اًقَح ِءاَحْنإل كلذك باّدغلا َنِم اًونَما َنْيِذْلاَو انلُسُر ةَيِضاَمْل

 يف مثنك نإ َةكَم َلْهَأ ْىَ سانا اياب لق نر ْغُملا بيعت ني ُهَباَحْضآَو مَلَسَو يع هللا ىَّلَص

 هيِف مككَسِل ماتضالا َوُهَو هِرْيَغ ُىَأ هللا نود ْنم َنْودبعَت يلا دبع الق ٌنَح هن ىبِد ْنَم كش

 «.09 َنيِنِوْومْلا َنِم نوكأ نآب 5 ترماَو مكاوزأ صم كفي ىلا هللا دبع ْنكلَو

 دعت عت الو «.هو َنْيكِرْشْمْلا َنِم ٌننْوكَت اَلَو بل الئاماَفيَِح ٍنْيَدلِل تلَهْجَو مقا ْنَأ ِْلَلَِِو
 اذ كلْنِإف اًضْرَت كلذ َتْلَعَفُناَق هديت ل نإ كل ٌرْصَي لَو هئاَبَع نإ كلفني الام هللا نود ْنِم



 وجو بست كا ٠ الم لول ةروسل رسوب 4. موسرلج» نم الور يضن حرترو مج رن نبل

 ُنَو وه لِ هَل عِفاَر فشاك الف ٍضرَمَو رقمك رضا َكِبِصُي ٌكْسَسْمَي ُناَو 4.09 َنيملظلا َنْم
 هَ هِداَبِع ِْم ُءاَشُي نم ِرمحلاب ىأ هب ُبْبصُ هب كدر ىلا ِِلصَفِ فا دار الف ٍرْيَخِب كُدِرُي

 ىددَتما ِنَمَف مُكَبَر ْنِم َُحْلا ُمُك ءآَج دف ةكم ّلْهَأ يأ ٌسانلا اَهُّيَي لق هيؤمْيِحَّرلا ُرْوَفْعْلا

 ار كاف لَو ثال يلع ٌلِضَي امن َلَض َْمَو لهب تو د دال هِسْفنل ٌىِدَتُهَي اَمَناَف

 مهاذاو ٍةَوْعَّدلا ىَلَع رِيْصاَو كيلا ىل ىَخْوياَم ناو ىدُهلا ىلع مكر يخأت 45 ٍلْيكَوب ْمكيَلع انا
 كر شما ىلع ْمكَح ىتح َرِبَص ُدَقَو مُهَدعأ «[.:وَنيمكحلا ٌريخ َوُهَو هرمأب مهبف هللا مكي ىتح
 ش ةيٌرحْلاِب باكل ٍلْهَأَو لاَتقْلا

 هزيل يروا( ب طخ اكرصضو ماش مو دوا م اقم اكتسزع )يد اكلاججا تب لكس لعام ةسوما 0 مر

 ملعون( يكرر ارفك خس ضو نس ال نهيب ضتوس ل ايككفازتخا ل لوبا لكبح رجب ات درك اءاساكى ذود [نلاع توزج

 فالتخا مجاب لع نمت هع د.ك صف اكل ناب نلا نايعرد كس نا راكد وي اراهرق لد كس تمايق - كوم رادو نا رورض قود
 اك حررط كلغ تاب لا( كيس )وي سآرك ارو( باذطع دك و رفاكروا وج تاجناكن لن زمر ت ابك يد نن) لن جسدك

 تح ال( تارؤل) باتكل يي حس يآ كبي دوج ول عس وكول لا بآ 3( ضرفلاب ) لون داتا( كل )ب بلآ فس مد وب كت
 حج داي رفاقي ترض الح يعد غراططا وكيس آس 8 كس ناد لتس لابع كس نا تءامقادوي لتوك ) ع

 ( بغ) كت زكر بآعس ى تاب بآح_ فرط كر اكددوري كابس آ دج <- لاس ائيقي دك( تررورط كج إل كن دنددا هس كت
 لولو نلت ومدارس ائدكا ااكأ ب بتر وا لب انت لايناشن كدقلا ذس لوتس ل لوول ناشر وا خوش سس ل لولاو سك

 كس ناا ىجايناشن راسا هك لال ليج لاهيا لمدد هب ( ايكوم تال ايل 1لداص( بازع) نانرفاكراددد ب كح بأي

 لشم دن اذ نال نلاميا تنفو شارك ) ليل كو حس لوح ىفي ب ازذع كودو ردك تكل اهب دل امان قببسحج لح اج آنس اس
 ناتكرب كن اامياردا هيي عس نسم لذا: باذع ب نا ) قي كن قيل نونا( نو قلل دارم) قلو سويكرجب ( جسد
 راما كف تا بازطعروا قت تحلي د تاءالع كب اذطع هررقم ) كس نااميا فولي بج -ك- لذي موق كب لاما هداف حس
 كل ثدي اخ فيا دوا انك ال 1-2 قكرتز ىايدوجايد لاث تس .ي نا بازع هداك لاوس ذس م ل( اكس ين لومتا

 ور قوآ ل ف اتجاي راكدرو ياك ي آر كاوا( كتف وم زميل معين اهب ) قد سد تملبل ىف فس وب هته هرج تس قرتز ناءاسورت

 كى نامياودرك( هس اهش س نادثلا كب ج) لو تع ركقدرب ذر نلا يآ ايكوم سس الس نام بس كح بس لإ ب نع ز

 ل لدتا( كب ااذعإ ثلا دوا - لك ع راينا كس سار مخ كس (مدارا) مكي دلل انال نااميا اك ىكلكالاع( بتذكر ) ليد
 وجرواس للي لونان ايدج كتبك ( حساكرافك ) بآ( سك ئروفل ع لو ان كرشلا) تبل لكم اك سس لنج اني د وع

 ”نابا( ل ىبلا ملع) لولوج نلي_ولا رن بس نلا( ل ىلاو فسكت للاذد ب ني كدئئادج لايناشنو) س لن نان ذب
 ىلايثج هداف نش( ب ل |وسروارم كرم ذن متر زن ) لايم عدوا لين لوم ردم دوسوكو قت لايتاشن ون كل لس نا وج لبل_.اوال



 ومو رسمي هبا * دع وت ةروص اا رسموا 2 موسرطج« نم الجر يمنح رر شو دمج 2 نيالا

 دلع تاريح زر راقت ااهتس اهقاو سكس لوول نا رس ( ا لا 2 ا 2 ار( حو رو 5

 ديتاسستسس داب لش لي - ورك انشا( اك سا ) اجا: هدر 3( اوم لاو باذطعرم نا بت نت ل لقت | لك )يجرد 7

 نولاو نامي داو" واسر ةتيسا( تل كس تاك ل ىلا لاحجس رامي )تس تي اهب مرح لوس ل لولا و ل كرات

 ا اكس بآردا خا /ي ) لي رك ايلاججوك ولاو لهما بسدكجسايلارصت رورظرم وا غيسسا لس 6 ل

 نير فو عرزطو لعدن دج وس رف قل( نالاوك !١ ولولا ور يآ( نإ اهني نقال نسل شنإا
 ا سب توي كى وجب رار قتل )اجر ل بج رتب كى نا لج وب "لادنب مثىكل وتس نم اوعس فلا ل( تس لل هدااس وم

 بايك دعس فرط كاتم دوا( كلان ردد قرارت )هس حرك تأ اج ىراهت# نوع كر لت ا وأ ل ( ع كت نت

 رشم فرطرب سوار فرط ىف نإ دك فلا غر دامي ا لس( جايك يدق 1 ا اال ا 1

 ورث تمم تدايغ )راكي توك لاوس دقلا ب! يوم حس ين ولاول ل ريك ل ياا اًةاحو# 5 اللا

 يل "ايبا ذ ترك( ور 2007 امرك ) الع اب لو ناصتف»( لقد كالا مكانك ينج لت 1

 تاكو ن اج ان( قراياب قاف تبت )كني كد لوك” متل ثلا دواس ءاب تكس لش لولا حس كلو ترب خوق ل( ضل )
 نتن قل راع الاوت مورو فس ا لوك نجس اج لايتم ىل العب ل ]وكم وركاروا ل رك الاو لس كرو

 اا فلا كل عر 072 رارفلو ل لع ا احب لن تس لش لاودنب يا هذ( تب ايلرث ع ل

 وأ ع مل ايقخا» ار لت يادم دج لي تس لب ل ]يسلب هس داهقيسس فرط كر اك دو ري س داب نولاو لا 1 لوكولوا كحد

 لن آل د لا وترك اوف كب درو( يل دكا أ اون اكهس او ذاب تيادب لوك )كه كك كس لكك ىذا

 قدير ب يآ( لوك ردبجري هس كلوت يارب لمس راكي قرش( سرب ىلا اك وهاد بس كاك )

 نيا لن سحداي كس لا ) # درك صيف شاك ك لابي( يروق كادوا ي تدب ىف! ) تجد تس دا يد لع يلا يلاج ك
 -ايل ماكس ربص ل ظلي ترضخت الصيف ناذصنم )جس الاو ح# ركل صيف رتب حس بس لمي لوأاو ل رثل صف ووو( ركعات 6و 1

 اي م اكيد :7 ع بانك ئاردااك فس درب حس ناك شكك لابي

 كَل )رص تسسن كى اقاعتس ل زبر وود 1010 ايمو عت

 رصم لاب لوك يا تساي امصم اك رص اوبم_جس انج ابك #.:ايقنا ىا-_قدصء وبس: قرص مف, قرص لتر جس ىلاج فرط
 رص باو ورايود ىكلمارسا بسك 52 ركاروهشم - ل كلل باداشو ميرو - اين نادال يأ لءماش لس لوس رودرا

 باطخماعول او تح رجاي < تمارارمركس_ وك يتقي ترضخ [سراطخرماظقإ لب لا ” كلش ىف تنك ناف-لوب لكم

 رلابك ىذا خرم اذاسم- عا: كت روجر فرط ملك با وتوجد مولخمؤكن لانا تاب لوك كا وج هولخمسس ىلا لارج جس
 هراشا ماج اناب بكم اظل ىت كيآوك ا فس ضر وا لصاك اف رظرواعس ىذللا ثيم بتسا اهلي ظفلو دويل يدركه راشا
 لثم ىا .كللالك جانسو: ىكيماهفتمارج ركأ_جسريفانا ل ىنغتام ل يدركه راشا مهعفنتاه-<ايك ًابلانمابتخاب

 سابو دعا الف اقح انيلع كلذ قح ىا_جس م ضرثالمت اقحروا نيكرشملا كلهنو مك ؟<نم نينمؤملا ىجنن ءاجنالا ك

 كراج لاد هس اهباي تاب كاري سيم هه رككتل جابه كلك ناهس انين



 وجور تع يبا زج سة روس ارسم هه موسرلج» نال اجريت حررشومج 2 نالت

 كلذ تلعف ناف_انركلكى سرب ىدشبا ريغ لم كلا لاكش لوك عت لاب لن داب كس تيان نبي دس رب
 ابك ضف وطلب بدك يبا” اظ'ج اندم يكس لارج مدعي كس باج لانا لاين اضرق اضرف

 بجايداع

 نات اركاب داجايكل الداب مالما تيبناقتعتس تيناظ ل نآ لش خلا تنك نافثيآ 00000 :تابأطلد

 نارك طك ذي مق كك رد ب آكل جس لئلاميالمب تسنكن اكس قتداج ل رفا كبس [ح خلا نيذلا
 76 باعدام دق ناب #اسرلاجس سكاى يعقل ناميا قريت توم ناميا ليث تبن

 تلاع كاي لم“ خلا او رظنا لق تيب آ_ه مر ويكي أك سا شكلت ىلا بتسيتمرك لي لس نامي! اى بسس
 تي دحإ ل للا-<س ا ءاجايلن اياندم باع نت اكرافك سوه كدانعدوا جب داجايكن ايي اندم هنرجاب حس ميعرشتافيلتا كلش
 تيراقتكمالسا خلا سانلا اهيلايري_بس منكر كمالسادج بس تراي كت باثديح احس ' خلا سائلا اهيااي لق
 5 ىراج لد ليك [لم خلا عبتاو تم آدوا ع ىاداج ىكتمجت مامتا كس كرما

 هليح كس حررط عزرطرولانلاكذ لنيل مانجا كس سار طك دك يقلي لإن ضتروصدد كف التخا...........: 4 عرش ل
 يوكك ماصفارم فلسروا حس « ينال حم ف الخ يي ل ننم نول ول ننال ايها لكي سعود جس ءايالا لئسف الخال انك
 3 توج اعنا لب فلخ

 وك ورمووروصقترك_ وي باخر ماي لس تدك ناف هلو مدعو هوم : بلم هن ل حس مكرر وام بشل نآرق

 تفايرد ملكا جركل صاح مولع سس دقلا تساروارب دج كل كس قو بحاص بج كج سان لابم ل سا روووصقلروا هس باطخ

 نالت قلع ننوكتف .ننوكت الو .ننوكت الفار ا- ةياعانوب لاك اجردبانركت فاي ديوك ورسدد اج لكنك

 نا جايك واجب حس لات لاب ةجسإب اجار كنا بج سئلااكذ_ بردا لق لم ىاركت اذ لكس

 تل رمد لا ةء ص اعلم هاير لإ لاسا الو ككشا ال لي داءرف لش #اابذيسا سسك

 0001 ل عراطمروا عروتتمد ور بلظم اكن ول مكمل كيسي بارج ؟وركت فاين تس ملا ملا راجابك

 روخ وأب انك الب شيب دهس دوصقنج كوب عينج نحس يلق واج ب ابك ذسركملعلس نا تي د لكل وم

 _ يس ووصقت نا ونسرل ذب نوم صر وااناركل شاف رس نارك بادج ؟ مايك ول سنار تس تس كب ذلك يآ

 -انكسمر لام انف لم لارج

 ما: لاربعاكنلا-بس هراملا فرط كدعقاو كس لب ترطح يب خلا سنوي موسق ل :لامكل يي م
 ما: نا تون ليأ حس لم نوتشون كس لقي هكروا لن حس لع لوين لا رسا يب ايكوم“ ذيل" ' لن ىف عوج انت“ ةانإإ''
 ركن بيب« اجوم هاجر مشدعب كس زور لات اهل هت ايكرادرمثوكل وكول كس اونخ لح لوبا كس انج مولع سس شون لاس كدت
 بازعر كك 2 ايدل اجت َ 200 افغتساوري وأى بسلك كلل «<ماشاب لي 21000 لوبا



 درر وع ورا
 ترن قف ل خم ضان فيا تايمر نع نش وا ل كاع اك لوما لوم كل اي اياد

 |. ورأت 1 41« لل ةروسلاا سوري 2

 حس ات ىلاو فة لئن حل ىئ ان“ موجات ' "ب ل ارادوا كيرلا يكر لس دعوي داسفو بلغاكنلا[ج ل 9 دعب لح نانو“

 رابج روب ىلك اوي لك اب[ بس اليس كروز لا ل لج د سايد لا تاس - ايل نلا نس لعاب لبا محب لاب رتسس للا - يدرك ر اور

 30 1 لا ومدوبان حى رطسا زكسيراكن ريت دوش آي انج قرد لاب كور لوك كس لورو آل صروا قكركتاجباج قراول د

 - انت مولع واول قل عروقو ع اه اكل 0

 ى لكي لس لوبفاك خ سام ورشي رشراث كح لان رواه[ اب ا علت هع سلب موق ااعربب ٠ ٠ راحل نر ,

 ل رواة اجيك شر كاكرج ساق الخكس  ادسابوأ ر امل مهناميا مهعفسي كب ملف 2 نادال ات سال و

 اكتاو لم املس ل أو رتب سائزا دار ايلا ةؤيحلا ىقرءاج اياك وامتاولس و لام واس موت

 لش لوبا ع لبي روا حس ما فك كس لو ارفسسم انبي حس باذع لورا تل 1 ا

 تاتو نا قمر نييك ون راسم لأ "تار اؤكد عم! ارواج باظ انتي تسدابتلا كوايند

 - سوم لات سيثتت كب ااذع

 أش خلا كابر ءاش ولو تيس: تا
 هةر

 وركر ور واس ايمراشان ةرطو تقيم تقيل ىو

 دوز يو ىلا لوك اهياروا كسي زلات لابي فالتخا اكوارهتساو رأيي رفد تس ىددب“ تلا ناشلا مين لم لوظفل ل

 ناش تاي يع رك -ح دارجتسا كل وقوه لب كرما ررغا كس ىكا وأب - اج يد سر ونا لس 0 قودي زو

 لت قيقا حس تمي آى ا- جاي انيل ىت ناس رورض ل بج” "كس دركرجج ريب سكول متايك دف لس شئنا كأول ويك كس تدر ذل
 ىلورلا تروا يلوم نلا يار كت رروص يك نارك اورج ل لس دلاعم اييلا ليا اماعم اك ايبا ني د كي د نكس ناكر ثدكا قوم حلاو

 -تايكا يك ررط تاب

 فليك لقيقت كني د توقد كريم هذ مترك كس يبل طم اك . خلا سائلا اهيا اي لقدم ا تاوجار مك ارك

 لاكن تس نرامد ةييسا متو يوت لول كلام لي تب ى ز وحتى كيل خت ب كب ماطم  داهتي اشك 0

 ىاروا لوم تركت ددارع لمح اه راك د ورب فرص _اننام يك ودوبتم وم رطل راه ب كس ب ففاص ف اص نااار هذ
 هسرض وار قرضولا ل قب دامه وج دعب كس تل دج رطل وكتاب ل بسا# لاو رام ب نيس :تاركعم فرطو

 - جاي نوم لائق ى لم لش جس ساق نع داري كس يبس الغ جس جت كح قلالي روا كس هس داموا دامت هس كس

 مكس انرك راش فرط السار دوس ؟ايك يامر ف ل وبكى نيد نم كش ىف متنك نارمب_هتح ركل مالسارك جب ناك ش افا
 -راكناو دج. اهرج - جاء اندم لاى كل لأ لش لامك جس اهنا ماطسا نيد

 ىدتادصو تذل[ كراحتلاب يأ خلا مك ءاج دق ساسلا اهيا اي لقتعأ ٠ 32 ارك ىرك



 وح ووسع ها« له إل ةروسم ارسم را 0 55

 ّلازلاك خرط ىلد ع قدي ك حررط ىل قلت لع ساس لماع اكنبل كرا ركدجوب عجب روا نتج وب تت ساجرس لاحم اكتم
 هار ىرامب كس رابكمار كرابمت لاش لة نول نامت اج لعباس كتابك كك ك ٌلالعب ىرابهت_ا زك

 مار لل الحبس اه-جسداقماك فاذا ضن "ب4 هركناستن ى ايار لاعب نكس ى اجلك ل انزل كن جرام
 هداك اك ديد ليكي وكس رسود كل اكل هاد ىكلجب لوكا اك اب دوا دج لاو 00

 تناول قاع ضر ست ناقل نك اكد لاو كلاب لوركا اه هج حل

 ماا زيطب نوعي داب فلكر ركب لوم ركن كيا ل ؟ ع ايكت يثيح تقف اوردر 0
 م لكل رالي كت يادي قدامك كوكب وا لوكر طلسم مترك ناب نامي لوداع تاب ك تكلس ج
 نثمايب جس الاو ف ركرتلب راكي ل : لايسمل س لت : را يق رك او تققيقت لع لولا رتب فذلك اهتباج

 راو لانس لكي وراكاروا- سايد كر ل 260 اهنا_كس الا كيد امج تاب قت جس الاو ني دايك#

 بس لاق دادسذ لوكاس لاهدايذتس لاجساتيدأ

 تاق لس ايدك ع قكوم هام لوى الص نتاارو» كاس فاصود تسلا ورظرو.. ..--- .:قورب ذ ىلع نإ د

 ْء ايا مارت دصتص ؟ جزل دايخ كل دن تع اف الخ ا ضكسس نلامناهرسود نانا لوك اق لكي فوم ل جب رودي كت

 جس هاد كريد يد عوار قريع اهتاتبكن آرق_ قوم تم انقدو لوم عروش انفو لكلب نورس ساروا م السا حررط ىلإ تاكد
 مار لاول ولاو غن ايون لل جس ول نون لد تاب رمل هت نبك ارق < ىورشتو رج هار كرام كح تأ فلا

 تيل نت رك تجاوب قنا. للة آن ايس ل دب كداهةتساب كرام هك تك هد -:دنلع

 د كرت قرفر ليك كدت للكس كل اج ايوان لص كلوز ءاسدكرخ ........:قرف اريك تو ليك
 دود بيغ 2 فرصر رك وو بيغ زن وك ورود كس اوم تفلت كييف تاب جلل ومب سهاد ريك لن هك رف للي لاوفود هس انبك أرقروا

 5202 يك رواوم لتر ادمذ كل كس لت جك ورود تكة رك ل كدت لاه لود تاب مش وتم ذآ اهتس ىلا

 راد اك تارك تيبادب ىلا وأول لباد ايوك-ةاب ذب تكي كس نئاوم د نتا ملوك وج دوا ةاجج سرك كه كل

 هس فرط ىكرثلا هو لكالاح -اهتدو رحردنا ل غلو ريك لت كب صنم اكن ولوسر كاد كس انبكف اص فاص نا قا بسج - تس ايدانن

 - مساج نيرارج وار يصمل يلوح. (نطسركاراوكب كو ك- كس نانا عسر سدد كاسر ارب لتس دوم

 هس ناار وا اك دود لاوس لس | لم وشوك انقل لاما للاعا لرو : قطاع كل 73

 نج مانجر لش لودع لب اوك وفودروا لإ ل زج ود -اتباح نجد لتر 0 -- لاهو لي ىا
 ع 3 تام ىو وسو تس ا تح انج تح ردوا ل مكس اكس اوك انام تيل قروا دش دس عيوبك اذن زج كلب

 00 7 اعجب تاب ب كه هكر اكت ا تس تلح لورسدل ل لنا 00 7

 2 تقع 5 ماك تابلت تس جبل رت نورا ةيمذ كل كس درفهسسوددرفاليا ارواج تاك كادت غاب أل رود يك ايو



 او ةطعتيآ هياء جلل روس ارسم هدأ 4 مومرلج نس اج ريس 8 نب ل

 1 اا و رو
 2 انام هس ورعد ملك بكل يي نسا كني ل بكس لع 00 كرابجاو لك 6 خور

 ل 10 ايو بلظ ىإ اتاك ايد دو زب توكدو ريك ذلتاف رطبا لس نة ثنا

 0 ننكر مما تملاح كل ارتتكاو تم تاي دج تس طخ كس كى رب دع_ كح كت تاغاداج بس ورشتور بج كى وركز ووقت كس رازأ

 (ناعر)

 وم عرالطا كى ش :س نكي يم لاوب مولعسس حل جلااونمااملعيأ 0 :تابآفئ اطل

 22 ا ل ا ل را 00

 هل 7 او: مولع خلا اورظنا لق تي أ ةجاحاندج لتي كس ل «ادعب ل ليل او: مولع خلا سانلا هركت تنافا



 هاحارسم تي آ هك الج روصو روس: اارسمو راي 46 موسدلج» نال الج ريض روم لن مل

 َنْونِمْوُي كيلوأو ةيالا كلِ ان َكّلَعل الو | ةيألأ

 2 فود م7

 ا كوش كلت ها ناتنت

3 
 0 34 3 ل 0 9 ِ لا 0 "ا ُمَلْعأ هللا ولا م 00 : 2

- 

 اللا يأ هاء ريب ميكح نذل ْنِم 5050 ٠ ءاكخ الاب 5 ْتْلِصف مث ياعم عيب

 نا ْمُتنْما نإ باَوَتلاب هل عا ٍباَذَعْلاِ ٌريِذَن ُهنَم كَل بنا هللا َّذِإ آوُدِبْعَت آل نآب

 بطب امسح اَئاَمَّم ايدل ىف م كل تامر يار رت 11 وير مل كا ظلا وج ملل وز اوتحا

 ةَلضَف لمعلا ىف لضَف ئذ لك رجالا ىن ٍتْوُيَو تملا وه ىّمَسُم ٍلَجَأ ىلإ قر ِةَعِسَو ٍشِنَع
 + رْيبك موي ب ادع ْمكيلَع قاحأ نإ اسر ىأنياذل ىتخ تنحي اول نو هءزخ

 امك لت كادت تارت ليلو يازين عش لك ىلع زهر عاف زول ىلإ ا

 نيقِفانُمْلا ىف ٌلْيِقَو ِءاَمّسلا ىلإ ُىِضْفُيف ٌعِماَجُي وأ َىَلَحَتُي ْنأ ُىحَتْسَي سي ناك َنَميِف ٍِاَبَع نبا ٍنَع ٌىِر ؛احبلا ةاَوَر

 اَم لات ملفي اهب درتي مهنا نوت نيج هلل ي نم احتل مرو وَيَا

 7 ,سكس و” رءامل لو

 ٍبْوْلُمْلا ىِف مب ىأ «هٍرْوُدَصلا ِتاّذِب مُيِلَع ه هلا وامشي بي الف نوعي اَمو َنْوَرسُي

 د هب نونمؤي كئلواو تيعاروا  فكلعلفتيأ خلا كهجو مقا ناو تيت ازا لدم دوس ا :مر

 دلة قتلوا ) ار .عال .فلا .ميحرلا نمحرلا هللا عصب لب لع نسل ل :ي وسلا لكل ع لاا

 ني قى درك ادرل لوك وحتي ( متاسدس ىلاعم نيرا بيث )و قال ويغلق كلت باكي ( حس مولعسل
 وراد لد نا اوس دفا تح عس فرط( للا) كر 2 ا( نجل كي ناي اسر تن اهقاو ردا ماجا )

 لب اوث ) لوجالاو طيسد رورو( نت فيروس فكس باذعإلالاو ةسكرادر ب عس فرط قى ا

 هيوتم ( لح كت عاطا ) فرط كس ا قت( حس كرش )ومر ع اط دس لاعم تس داكدد وري كيسامك دوا( ل تدوص ىك فس ال نلاهيا



 داما عما 4# ااوبروم# عروس لااا م موسرلج ع [ اجرب حر 0 5

 ( جتاستس لواشكى قزرروا شيخ )كس ركرنمورب: يرو يم تبمب حرت واهس كرتز( شاد ) سمس ور ودل عر وجر )ةاجوج

 ذل 0 اج ) باولوداي زك اكسل حل 'ةدايذرج( لم تأ طك رف اطعردا كت( ةسرم) تق» هدر 3

 ترادو نا كب يأ اكب اذهب مك ومات ذل تن يك ارح نس لان ل ترو: ف طع ءاتاليا ت ل اود ) ل لازرلو

 باؤثو بازغ له ىا) شرب اب تابوت ترق كارول ا ل ل ع

 كح فس اجءالخلا تبيب وج لوم لاذ ان ل داب كس سوك لا تيب 1اس لك فات اور حس طابع نبا فس راب جس فاو
 ناعيا نك وال نامل سال لك ضتاروا كن تس ارش ف و انماس اكن اس سوم: سل راج اب تتنو

 27 + تيل #يكت قو ل كولو ورك و حري لكيم حبا نت امي امك توكل وس نيس ا لإ يسد كك ارجو كا واوووحكرر ب( لوم

 ناانيجج ازيل ) ست ركل ربا ودك وتر وا ليث تكل لك لح هكيج جسام أي بس قاتنو لاوو( لت يراه )
 -( لت اب ردنا سول )© الاو غن اجرب اكررما كس لويس وو( تس لائدتم ودنا كس كح

 . مقاو_جايكش و 11و ةولصلا مقاس لاري ةئامروا لوارتةيكمر واع ءادتنمة روس .......-.....: بيك رو لش

 اذه خلا كلئلوا رمد خلا ثايلعلف كلا لي لت اود لع لسه اكل اقتءارسود اك ابخ لبا للري جس ةولصسلا

 ' مث لصالا ميرك نالف_ اماه ع 2ك كرابخا ضم ئاظفل تلصف مث_فرط كف وذ ادم يدرك راشا باتك
 حئاومر جي ايدانب مارى 1رقم انقذ دفا قالوا شمومب كل كس نام زبين يثاب وا حس لص وا ماتم ارق تلا لصفلا ميرك
 -عدراحاراو ليمضتلس ركاناحلاكل ئرورضروا

 لك ىل وب حجار فرط كلبا ركاب ريذن هنص_فرط ا« يبرد ناايدركوراشا تاب يزل .اودبعت ال نأ
 اكرمك ب تدوصقرسود-ىك اج ل رك يج لحس لاح لاس آمال لاك لام ذقن كت فر سا نيكو تفصل قلخت

 كاب ةروارافغتسا_لاوب مولعميس لا ١ وبوت مسث_لؤ لاو فار ؤ تح تفلا كلل باك لة اجإي درا رثوكباتل ترم
 طظفلاي واس فرط ى ثلا يراك هلضفرواك ىتؤي_< لاق لوتفملضعف رواج لوعفمب لضف ىذ لكي زجودلأا

 3 /* اج كد فيري ل زج هديشو ليس هكلبج سك - بوغلا تيبث نوفخي““ نونشي نونتي- كحاب فرط لك

 ةروس ل اروا ات امم ناايب اكريبكو رب لسا روا ن الطب اكرفكر وا اوسرو آرت يي اهمروا ح تيبولا لل 8 قرب :تناب اطر

 لأ ا نايسرد لس نلؤلروس ل وتوو لوم ويب جس رك اكريكدو رعو كس كس لوؤأودروا ناب ت 95 اكن ع ور وا نوب بكب اكر افك ل يي دو

 هدعو اكل العب لك ابتج لولوي ف !) نامجارالا ناين اكديحؤلو تملاسر ولي كسب لاح اكن بي اضمك تروس لاو نيا ترج انه
 راك ادعب كس لا -هابتثثا اكرافكت كريد ل نس وم لذات بازعروا أذ اكتم يقر ع تبسانه ىاروا مس ديكورب دس! ئدوا

 كونا باوج اك ثكس باع فافاقتا < دافكر وا بادج اك شرم نلآ قري د للي ساروا نوم كل داك سس آس تلاسر

 11200 رغب كادوا تاهقاو دن كل كس ريعان كن اي اضم لاري - لام كرف لب لاوفوو نااروا ى اجتناب كر افك وا تليضف

 رمد لي بازعروارل ذاك ايها تفل كل كس لسكس انو كرش اكن اوك شم بسس ل ديكو دوا ازد ءا جك تسع يقره د لب

 روم 270 2 من لوماك يس كس ركرايتفا رانك تس افك وارسو ان اك با زعري تلفو يارب - تدلك ىل لوب



 داتا تيسآ 4 زطدو# ةروس ارواب 3 موسرلج» نيم الجر يضع ررشورمج تنال

 بس قربا اكب ا زعروا لاح ىلا اك وتما لتس كل لس ترجعروا نا ايباك تم اقنا كك ارغوريض_رافكت ءالاوم كد ني د تم انا

 كدي هركق ثح اب رك كي حسدافك عر ارو: تدلك كرك ايي تادقاو تذكر اني درا رقى لا تدع بوس ققترواوك رج

 هو دوا اي دانت نوم حرم اك وص اكب سده بيلا ملاعاكد لاري وا ك واط د دوخيبتنومروم اي ل لاح لش ف تنس سيرك لميت
 نام اضف بسب دجتاس لس بي ذهتو بيج تييابن ليضع تس ماك ل كولو تدابع لع ىل ذ كادوا هج راب حس لوم اكس بش
 ياو نوبت رلو مذ اك ذهققب تر ضلك حررط ع - نوم ل و ريح وأر وا نوم لأ ان تس فرط يك شا اكن 1 دعي ت كنب بح نأ روكي

 ظ 7# يع رولا تراقب ب نازك نابي قر اقختلا

 شوج وو ومب ةروم ايمرف ل_ خخ ترضخ ل تجاور ل عا نا يلا 00000 : لوزت نكاّشو .كترروع لاضف

 لكم السلا بم اريأ« طول ا و وأ تررطقح لح لونج هس باول شوك لذ جس دارت ىف وأول ناوى سا ورا

 مهنا الاتي #1 الع سجس اي دانياح لوب كش لس دو: روم وره يسم ركب وفات ران لدول كيك [قارع
 ا عرامجب دوا تدجاع اشتق س مبو كرم اتراضقتسا رولر ايح "لغو ون هس ضعت ولكي ا خلا نوئشي
 نيتنانم تبكي سوو عس قتراج لد ميكر لارتعا ع تيك ساس كت هروبل رافغرو كور 1 كثواكر لم

 توك كركل اذا يك يوا ةييسادواايل لاو تو ورب تحس اسروا صك بي ىو كن ئاكم ل ا

 لايك ايكل اكغاري م لود ناشد رسود ل | نيكي ؟ عي .انلسوب مولعم لاو اكاد ريس وكاد كك ا يكن كر واايل رود

 -اهت تبن لملك ف نم ى ان لااله انكسر ب باوج اكل سن ؟تخ لاه نازم تنذو لاح كك تسر وس

 وكنب رماه باطخ للي لاح رك ارواح لكووم روس 00 :ركذ قران كل وم قفلت هامل :4 لرش

 (ماقلم بس ان جرم رواج ايل اجسام اكن ووكر وا لوم وقم خس نا آر قد لي بط ازين كر شمت سكس تتيصوصت ليا سب روم

 ا ا يا + كك ركذ لال دّساو تلعب ضان كيا
 توكى سرك اك سوكر لم سم هد ات ناب بيت ترك انوم مولعسروا لإن قلك اي تس طرس كل قوق ليج كت

 0 ١ دج ا تدوم ذم حس بسدعإ هس فارع روم لب تاس لج ان كا ىتد < ايلي

 نيا ني ا سلس اقع < ابر ناطر ءاك كو ماتحس ناد لاو - <! ءاجايكن العا اكل ناب نا

 1 سداح قرف كنور يو نايا سدر فس انك يرو رااك اس لوتس تسفر

 بتول سف راق نك اع متلك اشي دنا كش ايلات ايبا سرك هركداذغتساو ب ةروا واج آ ذاب حس يكرم

 . ركل اعاوراكفالس نانا رق شر لك ناسا لع كاب تب كاع نا < تاس هلا هر ذود ذاك اما كس
 ا - ل تلح هروربشو

 رثماق فش تروس ل ىو هديشول ليت انه لب 5 مرا ا تا ىلا رازراروا دا اب ..: لالي راب لم يركن آرت

 ايلايكن اوك“ هقابا تمكحا'"افصو ا افرع مكن كرش تي لي لا للاسم ازج قف راك تع
 مكي اد تح فرط كر يبو مدر 6 روأ يلج ويم بسلا لك قب ايززل جن لا يا تابلوق 1



 هارت عع هلا جرو روسءاارسأو راي 3 موسد لج ني اجريت عر شورت تنال

 ليوم ايمي حس سا ل لوكس ياضات اك ومرض وا ع 1 لم روبط نون اق مل ااا د يئن ذب

 تاو مكس سالك نس اج شوال هس امج يبس لويس نسا كولد كرر افناكل ساذج روا- تاي انج,
 هد

 - لو دبش

 روا نلاميا لي نع ل مردف قاردس صخب ا بطة ايحااررعس خلا اوبوت مث تع1........-.: تأب آف اا

 هس ناس تلا ريك دارم حس نأ ١ كوت روا هس دارم كرت كت حارو نما تس يلارك لل ماعلا رورروا_و4 اجا الدي

 نكح ايداع رو لا نتاوي تس هن ا وج راك ارواك رن ىلاهتاك ع س ي ب لطم ا كت ح ارروا

 وكف رلكتروا تقشم صن ال لثمالاف لثم الا مث ءايبنالا لاق ءالب دشا سانملا ىاشهرصروا نمؤملا

 جاتك تحار

 ( لوم مانتوريغوحررشولج كه داي لي دم ايكشيدملا)

 ا





 موسرلج نمل لس يظر شام 2ن ملا

 لاقرب زج لاح ىف م
 جرد اع نآرت
 بست ىيلا فوم لبن نارك ناين فرصتي كر ذك سس بج
 لوم ليتم رخ [لاخ لن تين كل ونا لس

 تاناد# يا تاهجرب كادوا موو تس تمي أ ا

 ىريارب لي ادي دوال“

 بارت توك 31 روحت

 باوجاك حروف تر

 لم راك ولاو لس ركراكا
 لو لوقت ءارب ليي يترك ب درو مروا بع

 م انااك نتن يأ

 ناريماكت رو لك نيون تررض>
 رميا ءاياقق وح رون افوط

 كاياوج لس ث الاكذغا ضب نوم م اعل رون لافوط

 باور واب ثالبي
 بادج وار ا رسوو

 باوج نه شرم
 تاكئرثج رواملشتاك رو ئعقاد

 باوج اكتم ل ذوب تررط>
 باول باوجاك 5: تح
 تيرا وورش 2 قي ع ةيبؤإ يدع زكر

 كك انش أ نحس

 لم راكم وق
 تغرم ةراص ترد

 باوجاكم وف
 نئاومي ا ىف ادلب تع لي ىف اوت ل اقوكن غران ماو“
 لآ امانارمأ درج

 قاوم ابك طولو مك ناربا ترضخ
 خام اك تددف

 جس لن ىلانمهس تون يبن وف

 ل توب تمارف ل يرحب رك و: ليج وا ل رو

 ايل نايبيوك وتشرف

 تاناونكو نايم عسر

 لي لومدالدا لى نايلي قم
 ةاريروا بالقنا

 لن لاغا
 تلوم لجل انمكس لاكش اتقى
 خلو تاكد لت يح تررط>
 يبادج المو

 باوجلا باو اك يحتت

 نبااه ماهم

 ءانب لمص كايا تنفف
 باوج كر فتأ اك ء ارش اصمم |:

 كاع د حس شرب از كل تك لاعتذا
 ,لصتاياه نرظعوس ىف ةروس لا

 ووصقماك عز ؟ر ث حس فس ركن ايب احفاد

 1 بوقت داثوأ

 نايباكتاروأ

 < معق نيب رت سوي ناس اد
 تيصوصتى نيب زرط
 حررت كب اوخاك و امجب كس نلاروا تنسو ترط>
 مو ناو

 و لك سوم تبحود اي زعس فسول ترح

 مرو يك
 لس
 كس راع 0 [نوخ

 ىر لوك لبى ومب
 :نكاياكت ارو

 كر دين اقبال مقلع

 لع رالف تار اهيل لو ثعسو

 ىئارلاب لك عسإب ترطح

 لو جل ز

 لات اي جرت تمدابشل يس يا

 قتىكن متم دن
 ناي اكك ارو

 8 سبالاو ت ريق باو كداب

 كايياكثارو



 8 رسولا

 ْمْلْعَيو ُهْنَب الضف هب ليكن اَهُفْرر للا ىَلَ لِ هَ ٌتداَم يم ٍضَْرآلا ىف ِةّبآَد ُةَدِئَر ُنِماَمَو
 نقار ا لك ا ولا تت دك ا دْعَب اَهَعْدُوَمْسُمَو ٍبلُصلا وأاّيُّدلا ىِف اَهَتَكَْسَم 0

 هلو ماي ةتس ىف ٌضْرآَلاَو ٍتاوُمَّسلا َقّلََخ ىِذَلاَوْهَو طْوْفَحَملا ُحْوَللَوْه نبي () نْيبُم بانك

 يلو. رق ىلع نسل كلا مغ ردي حرت لإ فض دو انو نوع قا وام
 مارق اذه ام نإ آَورَفكَنْيِذّلاَنلوفَيل ٍتْوَمْلا ٍدعَبنِم َنْوُئْوُعِبم ْمُكَنإ ْمُهل دْمِحْماَي َتْلُق
 ل ناش يتلق انتل م ة ارق ىِفونبَب (ءّنْبُم ٌرْخِسألإ ُهلوُقَت ِذَلا وأ ِثعَبلاب ا
 َءاَرْهَتسا ّنْلَوُعيَل ٍةَدُوُنْعُم ِتاَقْوَأ ةَعاَمج ةّمأ ٍءَي مجم ىلإ َباَذَعْل مُهْنَع :عانرخأ ْنَْلَو مَلَسَو هيلع

 مهب لَن قاَحَو مهن اف افْوُرْصَم َسِيَل ْمهْيِتاَيمْويال ىلا لاول نم همني ةسِبحْياَم

 مث ةَحِصَو ٌىنِغ ةَمْحَر ام َرِفاكلا َناَسنإلا انقذ ْنْيَلَو ٍباَذعل نب نؤزَتسَيِهباًوئاك ام

 ءاَرض َدْعَب َءاَمْعَن ُهَقْذَأ ْنِيَلَو هب رمل ُدْيِدَش هم رْوفَك هللا ٍةَمْحَر ْنِم َطْوْنَ فول هن ةنم اًهَنْعَرَ

 هَ اَيلَع كَ الو اهو ُقْوتيْمَلو" ىَع ِبياَصْملاُتاَيْلا بع ُنَوقَيل ةعشم ٍةَّدِشَو فَ

 اولِمعَو ءاَدَلا ىلع اْووَبَص َنْيِذْلا كلل : ىَتْوأ اَمب سائل ىلع روف رطب حرم حرف

 فاران دن 4 ُدَمَحْماَي ٌكَلعَلَف هَل َرُم ِوريبك ْرْجاَو ٌةرَمغت ْمُهَل ٌكلِجَلوُأ ِءاَمعْلا ىب تحلنقلا

 نأ لج ْمِهْيَلَع هوالَتب كل ُرْدَص هب ْقِئاَضَو هب ْمهِنْواَهَتل هاي ْمُهُعِلَبت الم ٌكلْيَلإ ىَحوُي اَم َضْعَب
 َكِيَلغ الف ٌرْيِذَن ٌتْنآ آَمنإ انَحَرمْقاأَمُك ُهُفَدَصُي ُكلَلَم ُهَعَم َءاَج وأ ٌرنك ِهْيَلَع َلِزْنأ الخ ال ْوَل اوُلْوقَي 0 اا ا ا ا يل ملل روجر و 00 دود راف
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 وورق وقيأ اب مأ مهب رايق طفح + ليك ٍءْيَش لك ىلع ُهَللاَو ةزحخرتفا اهب كابنالأ ال2 البلا

 ىلثم ٌءاحصُف ٌكْوُيبَرَع مكن ِترَْفم ِةَعالبَْو ةَحاَصَقل ْنِف لكم ِرَوُس ِرْشَعب انف لق نادلة

 منح نإ ريح ىآ للا نؤف نت مط نم كلذ ىلع نعم وع اَو روب مل اهب مهاذخن

 كلم 0 ير شي اف ا هلو نيقدص والا ر

 رضا ناب 5 5 َةويحْلا ُذ ديري نات ْنَم ها ا 6 58 40 َنَومِلْسُم

 مخَرةَلِصَو ةَفَدَصَت ريح ْنِم ُةوْلِمَع ام ءاَرَج ىأ ْمُهَلاَمُحَأ ْمهمَلِإ ٍقّون َنْيِئَرُمْا َىِه َلْيََو ِكّْرِجلا ىلغ
 0 َنْوْصَقْنُي هدو ٌَنْوُسْحُبُي ال اَينُدلا ىأ ايف ْمُهَو ْمُهَتْرِر ْمهبَلَع ْعَجَونْدِإِب اًهيَف

 ام ٌلِطِبَو ْمُهَل باو الق ةردجألا ىآ اَهّْيِف اًوُعَنَصاَم لطب طبول ل ةَرخالا ىف ْمُهَل سئ

 نرسل را عدرا: را يلا هوو نيا يب ىلع ناك ْنَمَفَأ 4: َنْوَمَْي اونا

 بتك نارَعِ ١ ىأ هِلَبَق ْنِمَو لي جرف وهلا نما هق اندملا دهاش هع ب ُهْولَتيَو ُناَرَقْلا َىِهَو

 ب ىلع دات نم أ كِئوُأ كيت سين مك لاح َةَمْحَرَو اماَمِإ اًضي هل دِماَشهروتلأ ىسْوُم

 الق ُةُدِعْوَم ُراَلاَف ءامكْلا عْيِمج باَزحآلا َنِم هرفي ْنَمَو هاهم ارق اب ٌىا هب َنْونِمْؤُي

 ال َدْكَم لُمأ ىَأ سال رك ُنكلَو كبر نِم نحل هنا نازل : م ةنُم كش ةَيرِم ىف كلت

 كلئلوأ هدر يسم يح هللا ىلع ىرَا نم ملط دخل ىأْنَمَو (ءوَنْوسْؤَ

 ةكبالملا ْمُهَو دماش عم ُداَهْشآلا ْلْوْقَيَو ٍقْلَحْل ةلمُج ْيِفِةَميِل مي ْمِهَبَر ىلحت َنْوْضَرْعَُي
 ىلع هلا ل لآ مهي ىلع اوبك َنْيَِلا ٍءاَلْوه بيذكتلب رمل ىَلعَو البلا ٍلْسرلِل نْوُدِهْسُي

 ليسا نَوبلُطَي اَهَتْوغْبَيَو مالسإلا نْيِد هللا ٍلْيِبَس ْنَع َنْوُدُصَي َنْمِذّلا َنِيِكِرْمُمل (وَنيمِللا
 ىف هلل َنْيِزِجْعُم اًوُنْوُحَي ْمَل كبّلوأ ««) َنْوُرِفك دبكات ْمُهةَرِخألاب ْمُهَو َةَجَرُم اَجِوَع
 ْمُهَل ٌفَعْضُي ُهَبَذَع ُمُهَنْوعَتُمَي راَصنأ َءاَيِلْوأ ْنِم ِهرْيَغ ُىآ هللا نو ْنَم م ْمُهْل ناك امو ضْرآلا

 ٍطرَعِل ىأ 0مَنُورِصْي اوناكامَو ّيَحْلِل عملا َنْعِْ سي اًوناكاَم ُمُهَرْيَغ مهِلاَلْضاب ُباَذَعْلا

 َديَوُمْلاِرَلا ىلإ ْمِهِرْيصَمِل ُمُهَسْفنأ آْوُرِسَح َنْيذْلا ٌكِفلوُأ كلذ اَوُعِْتْسَي مل مه نا هل مهتماَرَك
 ىف ْمَهّْنأ اًَح ٌَمَوَجال ِكْرَيلا ىوُعد ْنِم هللا ىَلَع همؤَنْوُرعْفَي اًوئاك اق ْمُهْنَع َباَغ ْلَضَو ْمِهْيلَع



 مم رس 4# 1| ؤطووم ةروسءا!سبأوراي مع موسرلج, ني لجريضأحر هروح تنيك

 اوُناَتْطاَو اوُنُكَس 1َوعَبْحََو ٍتحِلْصلااوُلِمعَو اًونَما َنْيِذّلا نإ 2 َنْوُرَسخآلا ْمُه ةَرجألا
 1 راَقكْل ٍنْيَقْيِرَفْلا ةفص ُسَم ه-!َنودلَخ اتيِف ْمُهَدَنَجْلا ُبْحّصَأ كلبلتوأ ُمُهَبَر لا اًوِباَنأَو

 نيوَتْسَي له نيؤنل لئم ذه ْعْيعَسلاَوِرْيِصَبلاَو رفكل ل اذه ْعَصآلاَو ىمغالاك نوم
 َُي وظتَت ٍلاَذلا ىف لْصآْلا ىن الا ماعد ْيِف نو َنُوُرك د القأ ال الغم

 اكززالج سن ع زجرملأو كلج ب نع ذدارمس عيلدروا عدت 2 هير ول رار وعوروا ف عوق

 : لودر لئاند)< نابأ ناك اك ادلع انناج هن هدددا( تس ايلي م نيا حس لظأزيب_ ا لكي دقلادج )وم نري دقلا مالت اك

 ري( هاكرارق ككردام متر يدع كس سم )6 ة ساه ايد بنوسدوج واكل اارغآلاب لامجج هس لابك جهودا( انربل غرك كي ابإي لج
 ىىلج )يكاد لبن زوروج دن طر واول وايسآ سى ج قتوروا( ع طوف عرولو طخ )جس رد لمن بانل ما( رك )بس

 مك (اهتماوج ىفإيروا) قت ىلا( دعي شايب كن زو ناس ) اورتن ف كنتي ساروا (اوصوكدعجج ترونوكرا ولاء ارت
 طا كك ئراصمروا عن انس داهب تك وتو اب لبن نلاروا نا ذو لاس 1س ختان قدح قات س )رك كين ىرابت

 (هبسا) يآركاروا( رادرينامرفوداي زعس هدايز اكدقلا )تس الاد ذس كل عنا وك غن تك( تس اجانكن اهتا ءاببيك ات ايكاديب

 عوج اكتم ايق حس ل نار )ير سك لنا لوب رورض مو سيب رك لولوج وف كس اج ع اهنا دعب كس نسم كبك تس لاك نلا
 ترض اراه هس لش رحاس لفل لي تأ رك ياروا) لج لم اب ىرقوداج علرص وف( ومس ربك موج تابووإي < انو مولعم

 انج نوكأ كسرخشر وطب ) كل نيكي ولت( 0-14 لوفر ةومت تيب وركى قتل مت نك ذان با ذعر نارك وا( ل اي
 ىلا ًابازعرب نا نو لضوحر نؤس( لت تس اءرف لاقت نق ) < ثواكر اهلل فس [ب ا زع؟ جس قد كاودوكبس اع

 وك( رفا ) ناضاركاروا( ايايدآ ) لك ؟ ليج كوك سرك يارلا ىلا لك( با تاب ل ترو( 26-4 شيل ع
 ردا ديمان حس تصر للا ) لا هد مكي ل نت حس اراب وا داك هزم اك( قررت ىلاهتبخ) تر يا
 ول لب دامت هزم كت دتتث سم لوم خلو ب لاوج دعب كس( حتر ءانو) فلق عب ارواب احاجوم( الاد كرك لابتخا)

 هد(ايكادارشب لاذ ساني عسا كة سهرودس لالا عاليكوعسدد(ر ةلد) دك بس ريكا

 حراز فتنس لول وج ! لب رك هب ىل اشي ىفبا تعماسس كس نوكدل) انك # رام يت روا انك( سدا )هانا
 رجا ذب روا شنت عليكن نج ني لول ىت سيل ( كك تلاخ با ) نو تن ركماك كيتا نإ ( كلن ةسل رص نوبت )
 ل تس اجاني د ذوججوك خي لين تاج جيتدهل رذ كس قو لاي كح بآدج حس لن ماكحا نا يآ(! كس 1) يك <( تنج)
 جو لكس ركت داظت ن آر قف اسكس نا )انوه كك حس تاب لسا لداك رول( تجسايع انكل دن غيب كنا جو قسم
 كا يبج اجرك إب رمت كن لاوج )يكل وك شرف لوك ءارمت كس لا اي اوبل ذان شك ويك تاق لوك يل كلن هتك هد( هلت حس
 كس بآ انركى روب سر رف ىكنلا- لى راد هذ لوري آد عب ) لإ ساو نار فرص نيس آ ( قوش رف ىراع
 هدمها لا كيو كاوا ير اكد لد نأ وزين راكن ارم < نايبأت ى شاب زجر ردا( ل



 ممارس تيآ ااه دومةروسل سوما 344 موسرلج نام اج ريبظحررشو_#ج 2 نيل ك

 11 لوب ىطكى م لا( لف تمتالبو تحاصف) لتر وس لو قم مة تاق أ حا ند تا(نآرق)

 دم ىئبا) ردا( ايكايلرل انكار تروس فرصرمي دايلي د يتناك رقع دول همي وج برع و تك نحر ريس لكي (

 ةيكورم قبال يمخج )رمي( بس اوما تكن ارقي كب بك سا )وم ج# مترك و راكي وم كح رار وكل اوس هللا( كس كح
 ن) تاتا( ركوب تعارآ ) تس مل ىشا نآر قل( < باطخعس نيرشم) ولوج ل لسد باد اكراكي ىراهتركا ( وراي

 قبلا رج يك التي باد نيو بتم لوكا وسلس لا( لسنا تابع لسا قت نا) ليس لي ىكتلإب دوا( ع لتس

 م كرش )<-.انجاع اوك لايف ساروا كرت اند ضروب (ةاجوم نال ل طل م, ) هوب نن_ وب ناارلسم

 قاب هس نا ل ) إن نيس انتبه هدول م رانتا لو شلك اق( ل كد هارع راك اير فس تترواح اتب داب
 لع قزورولى لال حررط سا ) لب قت ةنايرعرب ىقرلسدس ىلا( ومو ق دعا تن ولا الشم ىلا يدي درلص اكل وداك

 0 ا نت لج فاول هدب( نام درك انك تيل ) قار لاك كب ل اند 22 كاريا( يب يسدد قاف

 يبا كوكي لدا لبي تر قت كوم تم ادراك ان ) كة اج تداكا بس هو ات ايكه يب دج لس لوبا روا كوب تي وسكس 5

 ع ع نم كنا تس بساع قكراكودوي ةييسا كولوج وجت د رجب ع الاو سو دوب انو تسند ل ع درل هودي وج دوا( وت

 كح شا( الاد سل ا رق كما )»تا فرط ىكشلا قس وادكك يروا( تس نأ ردارتع لمررو ا_نارطم ب ففي رلى ) نوم

 ايارسرواوم ل ”لاوش ( ومرباش قكتساد )باك ' ىومدجي ت6 نآرق )لا فياددا( لير: نت )وم( كك تل هذ لس لا ) ميتا

 جس ووجوم ليد لاي كس نتن قش ) كأول لم( للرب وم د ايياوج هس قت مارب كس للا تلاع ضر ايك وم لج [تضر

 راك اكن آر قوج ع لش لوموركف ل( كس ءافل )دوا( بس ىتتنج كل كس ناا كل سا) نين كك نامي ارم نا آر قوجج لل
 كق ررط عرب اب كن آرق) ا بأ لب هس ايك ايكو دعو همس لال جس انا اك سا تاك كورك يقي قيل
 سا لكن اميا ذآ( كلك ) تتنبب تدلا < باك هد تس بتاج كراكددوري دامه بشو كتالي انو تمم ل
 ( كح مكفرط كى ا تبن كوالا دوا فرش )تس داب ناب انوي فلا دج ( شوك ) جانسو نامل افرك ذب حس كلارا

 كس او ةييسد قئاوكر وا( رت سكس نولكب س_ زور لس تمايق )كح ََس اح كس لج روض” كس راكوروري يس هد لج هس درك يئاوج

 كبي ذلك كن ا ف الخس ءاقكروا غيب كن لا لب قتلس ءايبناوج خب رفوو ع لك دهاش ” داهشا) 4 سر اوك تش تشرف

 لكادخ ري( لوك شم ) نوم الف نلارلكول نع بسسد لحلو لت اب ىلو مج تسدسن كر اكفدو ب بس فس لوبنج لين يدل( كح يسد اوك

 2 طوعأ ةحارالغ )كل تسرك اير لش شلت للك كلم ارو هت كسور تس( مالسا نيد )هاد كلا ككل هدا راكب

 ةك رج ام( وكلا ) يب قس نع زكية د لك ( ب كس ديلا مهري رود) كح تن راسا( 2

 ول ورسود جتاس يبس ) كدب باذع انك ود لت ( لس امنه ىلاب اذع لاجل اهقر اكد لوكا وسلس نااك لاش روا- 2

 جو كال ىتسرفاتخردق ا تس تن )- تدع يردرراوج هع نا تا 3و ةدكلإ تبا ها

 لأى دبا ناك اكن الويك )  ايلزثايرب وكي سآ خييسا دس لونج لب كولي( جس اب داج اهكراكن كت تفاط كتي دوا لح

 0 نا ضقت ايا ارا( كس كول اكورو كشري هلا )هكيدج لش لت ذدوا(

 روا كس ماكهتع ا ككتعا فس لومار وا سال نااميا لولوج نكي كس لوم لاح هاواي ذس بس لب تر ل كول مك يبن
 قم كس شيم روا ل قات لول ل اان( ةس# روج فرط ك ثلا دوا سدس نازيمتاو نوكس) للت فرط كر اكذدد ب ذيسا



 ممر تي هبا قط روم ةروسما؟رسنورإي م48 موسولج نيم الجر يأ رم 00

 الاو نس رواهتتك دارسودروا( لوم لاثم كرفاك نير )اره ماهردما كيا جب( تملاح ) لام لك( ننس وسر واراغك 0 قرف ىل وفود نلا- ب
 كات لش سا لرد تعتد اننا نايك( لات, 0؟ لن ققكسوم بار لال اثم ناوذو دري ايك اتت الحب ( سس لاشم كنس ومي )

 -(؟ 2ك ل لاع لس لامتايك ثج نوظعتت نت "نورك فق ساب دوم لش لاذم ااا

 جابر كن مخك وفوو نارمب-اهق لتكن ارز بج لمي سس اديب كملاع دحالا اهلو م. :بلو نت

 2ظ00101 قوم سس لا نجل وف رك ع انكم ف باو دوج و نا قطف إن دارم مايا راقد لباد

 اجو تام لعاب وف نين وذو اكتب اماني د سلفى اق كك ساس كف عرج نازك سجس كبل ثيدع
 انت ل (ىكووج وصرت ام تشو يئاروا تس

 انلعجو تي ىرسود- ان اكد وعووت وك لرد ب حلوب لانا ادن: اوه تءاتح ىلا هشرع ناك و

 ريلي فس دطلا دك س لش تعاوروس-انب كي سبك وخ ىلا ل - جانب ولم نوب تايح ئئاك ىلإ ى تس ىح ئش لك ءاملا نم

 كرا رقذ ىلإ هيل ذك صامد لا رفاديباوم ذس يلاعت ارب - ايلات ىلإي لايهد تس تبي ل ىلا فرقت ساركا ارفاريي لوم

 2222 ؛د نإ تك تنتاك ماروك دب همي لس لونك رفودنب ضتب_ايلتيا ريكي تنيك تسزعلا بر داو مك شيعي لدا

 ناس وحال نوزارط رواومت قروي ريا ساي م قوم ىلع نا ل يجود لكك تايم < ناك ع لو ياي لع 1

 بهي وذنب هس تس لش تامل تلك لاع كاتبا كاع لاعرجج هس لب يجتدكب [وب يال لاق كبي ذا
 سدوجو هس كامسآو نع ز-يدركذ ادتار ظن جو لك سوم قذر ضر لس مالسا- لإ لك يي تءاليصفت تم ل رككل ب وط لوط ل

 5-5 يكل وطلب لوفوو نلااك رك كاوم مولتشعسس ةعون لكلاب 2

 باوج نايس مسبادج نلوقيل 2-لا يمقما) تلق نال < تبان اب نادك اريج حييرلا نتم ىلع
 - لوم بيك قسم لوداع شن خلاانقذا نئل روا خلا انرخا نئلحررط احس فوذك طر

 < قرف يومرماظري رب حاص شا اكل ثءارطرواومرجاهفر ب تنتبح اص شا اكل لو تك ءامقأ ءا رض دعب ءامسعن

 رود سماك ى لى بج كس تدع كب ىلا نيم -كقنر كلعل_ كللعل_يثءاررواروارارضروا لك ء اهعلروا تتن

 "اميف رصقت كللعل دج اماه ة انة سله ماكى الي يي "ذك لعفت نا ردقت كلما - لب تك قوم انكر
 -[ لومي تس ماكي مك ىفومريكاترصقمروا هب كترما

 ' سنالا تعمتجا نثل لق ارم وة ازعاج الوأ خل كرا اهب مهادضست

 الل ع تعأل /ابلاطماكة سا لس ناتروس سودعب ك للا. .هلثمب نوتاي ال نا رقلا اذه لثمب اوتاي نا ىلع نجسلاو
 بس طرما ةدوم لبس اكيد ذك كلم لذ روس ايبج اين ايكبلاطماك ةروسب ١وتاف ل هرقبةروسدعب لس لا < ابداج
 ول الانب لك دتسروسليا تركك انركه راشاوي حس لاارولا لوم لذات لبرج ور قبة روسرجج لذ ةروسرمإ حس دوم وسر دعب ح

 تروي جس ناكتاب كل ابهتانانم نآرقاراس حررط ترك ين يس دبلن ل سك د نر يسوحا#
 ا رار ديلا (نالاتماك

 -ج_ انرلاوم ملكت كر زق ماكل يك جريب ماك 221110 رطل نتي هللا ملعي
 ا نيدو لالش خلا ناك سقاقمالا ردا فاصواهسايند لاا لش تعبأ ديري ناك نم



 مجرات هاا ةطدوم ةروسا؟ سورا 1 موسدلج» ني الجر سضتحررشممج رت نال

 زاجعا ف لنبروا لين دارم كبربج اي فققب ترضخ اي نآرق دهاش- لين ل نس ذم ات نت ءولتي هولتي- لإ
 -< ايلدارم لآ ق

 رسا دخل برواس زاك تشل عرس ة يري زل ل ديرو وك مف حو راغا كلذك سيل عك

 هلت لمخر اخ مرجال ل ك نايب فاصواودوج كت خلا مرجال ح لابي ملظا نمو_-< لواروب رجس ميو

 تالا تيرلطافراءاكى اروا لس لت غ رواه مابك مررطك رشع ةسمسخ ظفاري كي هانكس وبسرو لب
 رعبا اكل اروا قدح تك لخ م رج واس فان ال لش ساد ضعتروا جس م اقم اق كس لاو < ددصم اتحروا- اهون: عروفرم
 رجا ارواج بكرم حررط ا لج رال كيو نس لتاروا رمل عا فروا بسك نت مرج دوا جس دئاذ ال كيو زن ضر واس لت

 نو ك قس حال روادضال حضروا اني راجرم دقتتو لا ل زواج كس دب الدوا لاجئا قش كس ساروا سرب

 ك1 تردقك_ 2 ف تب اطريح ل لكت خلا ىذلا وهوركذ ا ةيأد نماسو تي م :تابأو الر
 ل . خلا اولوت ناورداورمد با ألي مكعتمسي تبل ولج دواس نايباكق يل ردكروا قيل ل ز مفصلات 5

 نوم يأ / خلا تلق نثلثع 1ك سال ل نري ع 102 امال أو لوم لك هس اترواعس كج ذلك اي كريو

 اككاناع . خلا انقألا نشلوثي 1ك نا لس كراون ااك قت با زعرافك تر انتى باع لكوج روا جس اتؤن وورش

 5220 اسروريحولل ب ترروسءازتباروا بس قاداج كيش اتا كس كن ايي ص اخ ليا
 باق ءازهتما كس رافكل واكب اب داجايك ايي حس بيت للا نومضتك تملا سر يكس خلا كدعلف تيآ

 رتاس كس قاع تيبناقت كن آر قدروا باوج اك شك رافكق لخ حس آر قرر راو ىو لس ركل از كرك كرام
 -اهتركذاكر يو ىف نب ركل تنم ايقروا نر قب تلاسرو ريح ادت لي تايآ تروا مي رقم كتل اسروج جس نايب اكريدوأ

 انلع باول م لوييوخ نا لو لس زج لولرلا تميل نيا لا وك وبل عنا سن كر لص اب رادتامج قا هد نا

 نمفا تي ادعب ل هركذت اكس دافكر واجب داجايالتداينب بسال ادي لاس خلا ناك نمت عآك - لا- باز كن كاع
 رواه دوكرن ريكو ك_ كس نيب ركصروا ل الدساب تبي تحل ن آرقوج وار كذاكن يسوم او ذ_ ركن رضى ن آر قس ناتحتك

 2 ا ل و  خسلا ملظا نمو تيآكس كن ايبالذ ست لاهلي تلاع ل ولاو نسكب يي ذلكو نإ رض ىف نآرق

 < اي داجايكن ايب,ل اثم حر انوتش لاسكي

 نادك ذاصنودوبم نس ضن ع فالتخا ل لوزن ناش .خلا ةؤيحلا ديرسي ناك نم تيم: :لوزن ناش
 اناء وكت يب آل هس داب لح لوفارطسشر اول يد نس تبر وا خل ا تملا حب رثلا لوسر وج ول قا نع نا ل 1 رواج

 < ىت مدحت حسدابقفاك اظافلا نايس

 ماقج ركاجسروهشمر يفتر ىارووتسروار تتم ..........: لمقر اب كت زجج لوك سس قبلا مل .........:« عورشت ١)
 لزج وج لف ل رجاب حس ىلا ملك زي روقتسم ى او نيس ر ل عرووتسمروا رقت بسجج .كجد.انكساج هكر مج اتعب ليل لاشوك ورافاج

 مما للي رابعا لما لبد كوم لاو لم ىلا منلاحا ىلوادددب حس جو كف دربي هرب النو ل رووتسسروا رقت
 -ايكوم لولدي كم الك



 ممر اا لطدوب روس سوري 9 ش موسرلج» ناي الجر نيضتعررشو عج زن نما ك

 خية اهكرفإ ةرادناج هس تب, اتلسوم ليش بها كح لااو/ يب اياب لس لومت ل رادن اج هودارم سس ةبباد
 2 4  هلضف لضف ىذ لك تؤيرواع بط ايحالرمتس نارا ؟ انج قذر لابو لا لي - لي ةساجرم

 هوم لئرتح لامعا ريغإ كس ناهيك س ىرورض كلا نامي
 لوجبر عب كس ذ_وم لكز وك ال كاصقن او نوم لاو لاين بج كسي لساعاك خلا اسقألا نشل و تي

 بقت شعاب قكروا وتراكم ا اكس ا_ لوم لاك حتاو ما وف تمم يق قتويسس اتي لاح اك تخول كس كات لا ككالاع#- لا تسع
 مدعم لالا ىف ناو ليضرغ_ج لادم ريم انروا قتلا س نوم لصاع هدايدددحب كس تنتج تنثر جام انوم لأ
 -ج انتج لت نا لاتخامدعاكل ام عنادا ناتي اد

 ةروسروا جس ىل هلكوج هرقب روس. يآ ظفلاك ه شم ل م للولوور ل روسروا نال عروس للملف :جر زر لس قس نأ 0

 اكتروس كليا وف اكسوج لي رول هداكوم ايك ايل” يل طم اكل الروس لد لي دوب دوسي كس بسانم بيتر ري لل قرت لا 1

 وم ىت لبي تس دوب ةروسرواوم لكني ةدوسرلان أي لمى كيج كا ةدج للا ذي وهنا لقب دابا ايلا يكرلاطمع

 كلا أس راها ل كومو زج لفت سلسال ق ّئ ةايييجألاو ل ار ةاج_انوم مول سس لقد رودس ناقل اديج

 < ايكيلاطماكل روس لذ تس طاح ل لثم انلقل ءاشن ول" تردق ودل نانكي - ايئايك لاطماكت روم

 تررخ [ض ل اخ لب تين كل وارسم بسس ىب يا ىفومج لي نارك اين فرص تين ىكر افك سبب

 رواكسايند زب تييث كن لتس ايكا يكن ايب لاع اك ورفاكن لاف رص خلا ديري ناك نموثي سما لول

 ضب اني اندم تاي فلاح اكرافكض نبال اتلسو+ سيرغي با كل- لسا ايما يك ناب لاح اكرافكم انتى لتي
 "هلا ةرخآلا ىف مهل سسيل نكي هج اهم اعوكت يي نر سن تخل ىلا يلوم لاب ردا كس ايند زب قكتين كل وفارلسم
 "هذه ىلع مهل سيل لع قكدم لي داتي . قتل م ظافلا نلادج دكا لوا انركتاخحتاس كس افك دي رقكس راسا رانلا

 روا 4_2 سوفارلسنا يردوا بس دوجوم لاغاكىلاعم لم نا كليب دوا لو ديادذ ليداتيبمتاج راسلا الا لاصسعالا 1

 مول سس لج قرضد ماكنا هس ل لوب... ... كة ل اع باول كتر آت يبن ىكرافل نلخ حرر كاد لب ووجوم لكك قري داما

 - جروب مولعم نوه طر شاكن ميا 2ك تيل بق كامن لن نتج جس[

 اولد كاد لإن هس روم ملص مكرر رباظإ حس تمي ارا 0 .: تابادج حم تاببجشري ادوا مكود حس تعأ

 تاك | روم مولخمر مقا سودروا قلم بط زم قرب لبي اين رعفد ضب كس بشري قلب لاس نأ ورضا زمول وكول ترا لب

 رش لعب < انوو ولحم وجاك ف يفك ب اعل ترث آس تاياور تب ج بشرب لا - اكوا لب كاب لب تمر اوك وكول
 بتم ثا كى كا اكؤمب با ذع دج حس دابقغا لس مو كح لاوفود لن توم فلطك تا ا كس لوم اكس دب كلنا دك سس يال بادب اك
 - لاا رطنم لع ملكي رامج د لب ضرصفوهت اسكس ىلا كمر يصوصخ رول كة اج

 اكتب نكي ادم باع كلب سى عر ورشوكر افك باك ب بل طم اكف يفت اياورك يس ب باو: كبش سروال

 كل كمر[ ورك باذعلا قوف اباذع مه اندز تيا -كوم لبا أبا ذعاكجرد لكسب لسع
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 مهمه عما ااه دوم عروس سورا لإ موسرلج, نا الجر يفت حررشورمج رن نال

 دا حس قت رورو ....... اكو اكلب تسمى لا بباذذع اك. دجتاس كس فاضا لك نس تاباكرسود يب بس انومب مولعم ىف اضارج اق

 كح داك ع بسر روط اود با ذعاكب ل اطول اب كس يم تررضتت ؟ححرابلا لا لبس

 لال حس ذي داعؤب ديق لك لالضا لير يي باذعلا مهل فعلي تيم: :ىرمارب ليي شاداي دوا لم

 مولعم باري لمازعرواهانك ولع خلا اهلثم الا ىزجي الف ةئيسلاب ءاج نمت ردا دكر داب سد قت“
 لابي لكي هس ىربارب ه لك سى لب تمروص امك جس ب باج للص ح# لو لاك ب ءاذع هدب نس لن جس القد
 ركاز 11111010 قاوم قاور قلك كا زم ل عا انك ارمكوك ورسود كياروا ىنارمل دوش كيا - تاروث تأ

 ل ركل لورود لعلة ام ك_ ل نركض ارعا فرص تك نودعييا
 - تر طف ازع عما 58 ”كس اظال ساد س قاعوك دايز كب ءاذع« تدم كارا مرج ني

 كانا ةيم وع نر نرلا < قدوم بيم كلك لع ١ خلا ةباد نمامو تأ :تايآف الا

 كس بلقرن قلع لك يري سيئ ف الفكس لك 7 [ركرايتفاكب ابسا <[ كم اظتنا كك بابسا ري لاق
 بد اسهل بايسا كل انس ديتام

 ا مم للسلع لاعرب و دنب كل ث ساي انك راشد حس تيءاكش ىلا ىلاهتدتلا لج / خلا ناسنالا اننقذا نكلو تع

 فرط ماكس ريما, مولع خلا كلدعلف خلا كلالعلف تيا تاو انكر لك فروا ورمي يك ؟قاتدل سقي متنا شف

 لر ضايففاو م توم ىرورضرلا تماباكداشراو تمبادب كوب مولعم وكي زن هس جامو ضمن كبل 6 وعد مق تغل

 لثاذب لب تاق داقتعا قراوخلاوم مول. خلا ١ وبيجستسي مل ناف تيآ> يا لبنان زوجج مالك اش تجاه نلت
 به انو

 - كج لدي لع قتايند لأ ركودارااكض را وايند حس ماكي ترغب لوم ولحس خلا نايك نسم خلا ناك نمتيآ

 بلوك فو سمن سا كان الاججب تع اط حس تبين كروس دو قضوا اسف ت از لوب مولخم نس 10 انام

 - نإ ايتو نك 030

 لم ا ىلا ءايلواروا هس كتي الوراههلتا حس لكوكدروا خطت عنب ىف ا صخر رممولع خلا ملظا نموت
 دج لادصم اكتب ؟لا كو وج قطاف تيا رواه ل

 «) نم ريت ْمُكَل ٍلوَقل ٍفّدَح ىلع رسكلة َىِفَو ىنأب َىأ نإ هِمْوَق ىلإ حو اَمْلَسْرَأ ُدَقَلَو
 -- موي َباَذَع هَرْيَغ مَْدَبَع نإ ْمُكْيَلَع ُفاَحَأ َّينإ هللا لإ آَوُدُبْعَتِ نب آنآ راَذنإْلا

 رَشَب الإ كت اَم تارشآلاُمُهَ موق نم اَوُرفك ن اما لاقق ريو ل ىف ل

 رمضان ةَمكاَساَاَو كالا اًنِفاَسَأ اَنّلذاَرَأ ُمُه َنْيِذَلا الإ َكَعَبْتا ٌكبِزَناَمَو اَنيَلَع كَل َلُصَفاَلَو سا رار مد:

 امو ْمِهِياَر لّوأ ْثْوُدَح و يأ ٍفْرظلا ىَلَع بصنَو كيف رْكَفَت ِرْيَغ ُنِم َءاَدتبإ ىأ هكرتو ٍةَرَمُهْلاِب ىارلا



 مواح؟ هر تعآ  هبااةطدوج روس ا؟رسنوراي و موسدلج» نا الجر يبق حررشو راج زن ناك.

 ةاَسرلا ىوغد يف مط نيك مك لب نب عال هب نوُفَِعْست الصف ْنِماَنيلع محل ىرن

 ْناَو ََبَر نم ناتي ٍةَنََب ىلع تنك نإ ئنوربخآ متي َءَرآ مْوَقلي َلاَق باطلا ىف م ُةَمْوَف اوبرا
 ٍَهْوُمْكُم زلت ٍلَوَعفَمللِءاَنِبَاَو ميل ٍدْيِدْشَني و ءاَرِ ْيفَو مكيلَع تيه تْيَمُعَف هين دع ْنَم رب ةَمْحَر

 غلبت ىلع هلع مكلتسأ ال مْوَقِلَو كلذ ىلع بقتال مز تؤهرخ اهلنا اهلونك ىلع مك ربحا
 يْوُمْترمَأ امك وبما َنْيِذّلا دِراَطب انآ آمَو هللا ىلع الإ ٌيِبَوَن َىرْجَأ آمن هُيِنوطعَ الام ِةَلاَسَرلا

 اًمْوق مكترأ تكل مه م درو مُهَملَظ نم مهل ذعاَمَو مِهُيِزاَحْيَف بسغبلاب مهب اوُقلُم مهنا
 ٌرِصاَن ال ىا ٌمُهَتدَرط نإ ِهباَذَع ىأ ِهّللا َنِم ئيعتمي ُىِنٌرْصَني ُنَم مْوَقِلَو ْمكٍرْمأةبِتاَع +هؤَنوُلَهْجَت

 01 نٌوظعتَت ٍلاَّذلا ىف يل رضآلا ىف ال ماغفإب منور لَن الفأ

 دلل لْوق الو مكن ْرمَبانأ لب كلذم نإ لؤف الو بيلا هلع ل لَو هللا ٌنِئاَرَح

 كلق د ذو زل هسفلا ىف اب علت هلا ريح هللا هه 3 رؤي نأ ْمكنيغأ رقت ورز

 نر هب عَ اب اً انلاذج تكف تنضاخ ال اج دق خوي واف ؟و:يملطلا لك

 هيلا هَرمأ َنَف مُكَل ُهَليِجْعَت َءآّض نإ هللا هب ْمُكْيِئاَي امنا ! َلاَق ديف هس ْوَنِيِقِدَصلا َنِم تنك نإ ِباَذَعْلا

 نإ حل عض نأ كرا نإ ْنَجْصُن مكفْني الو لل نزيفب © ئئزجفمب 1 امو ىلاال
 نق 12

 مُكْبَر َوُه 7 حصن ْمُكُعْفَنُي اآلَو يلع َلَد طْرْصلا ٌباَوَجَو م كفا ويغا ىأ ْمُكيِوُْي نأ ْرُي هللا ناك

 نإ لق 3 ارَمْلا د ُدَّمَحُم قلمخإ ةيزَعفا ةكَم راقك أ َنْوُلْوفَ لب مآ ىَلاَعَت لاَق هو َنُوْعَجْرَ ِهْيْلَو
 دا ينل ا و نا هاو رطل ترو أ ياش ماها ال عفان هيك نا عما عقال وعلا | لالا جاها مو طعاا#
 ىلإ اريل ِةَبْسَن ْيِف ُمُحْماَرْجا نم 4مد) َنْوُم رجت اَمّم رب اناَو َُبْوُمُع ىأ ىماَرجإ ٌىَلَعف ةتْيَرتفا

 كس هزمت ركل مث تأ فياروا ) لدلك بيكر كنب لوسر ل اي كس موق نلاوك رون ذس مكس دقق اودي رو ١

 -هركذت كدتم كرولا كلاوسكس مثلا لوك( الاد فار لودنب لك )الاد ذكر اوربشب روطاراكغآ ( كلف ذع ل والفل تاس

 (ومالاو نيد فيي” م ترف اوايندوج ) اج آن ند كانددد كفاك با ذعبي ل يب ( كاجول كلاي فس مترك ) لوم اجر ذ ل
 هك ررط وكرات د ليئتس اب لوكا وسكس لا لبي مترمج د قر ايلا ها كفك فس لوب ابك هس لوراورم لا كك موق للا

 متل تي دم قلبت نو تلج كج راهب لولوج ردا( جس لابكل سصاح ىلا ذب لوك لب اتم هس دامج ليم )وج د كي
 قاروتل)ع وفك برات يوما تر لير كو هدد!( قيوم جس الج بيت نيك )ل ليدى نك نو

 ل لت ب كفر بسر نا اك متى كرلقو روحي قلخت_ راربجت ا لومما قتل لس هزم ريق وا يس جتا سلس وذم

 ليم ( ليتك نأ قورج سمت تيد نانو للا ءار وترا ا ماو نول د 2( توتر



 ممم 41|! روم ةروسلا؟رجأودأي م 00 موسر لج ني الجر يسحر رشورمج رت نما

 لا ذس م! لوول موقق ريم هس ااياءرف فس نو ( ايل قول وبا سكسى لبي باطخدوا د لب تدين قود ) ل تخت انوجج

 طا فس ىادوا لام متاقر( نايب) لسد نشد كلا عس فرط ككراكددوري غعيسا ل ركل( ةالتت ولريارذ تن ) ايكر وكتب تاب

 كد يرقد م تسيمسعظفل له ترق كياروا كش وست ) سددت لاحول يو ركع قدام رشم قا تون) تصر عسل ا

 ؟؟ام لج كَ قرارنج حلا مروا( نع وضعا ضر ) ادد زم لك تسد ابتسام ايل أه ايأ تس شيع لو دوا اس

 مضواعم ريم( ود كح مكانا لنك ا هي هب( خل ) سا حس مقلي لوما درك ع يجي لوكا( تلح رك يايا مج نت )
 مل اريبج ) (نكسراكتحو لائتس للاي ةييسا لا لش ليث سال كاما تاولوج هك ولوج كرب دوا جس دم ذ لح دثلا فرص ال( بال )
 نلا خس لوبن ! لاب اك ارف تضم لص يأ ىو كور كح تمم ايق ) جس انله ناد ليأ تسداكددوري ةئيسا كي ( وب تاج

 كس حس ماجا )و: هس درك لابج و مك وم نكد ل ني كم يوك درو اهي رك اوسرووخ لب هو كوم ايم 2

 نول باقم كس( بازل )شنا فل وركرماب لات تسلل اي نيس اوك ولاول نلا لبي دكا ل الت تح! لوك لكس موق قري ا( جر

 مم لمي لاذ ىلا ساحلي لا لصارد)؟ تك لائاو تابت متايك ( اس اجب سئل وهم نتن ) 6( ايتن كس )كس كرم
 لبيشم الشرك وماتبك يش لن فاق السلا ل 2-5 ضرك انبي حس ليوم درو( ن روظعمعتيفثب به قالو

 ونت تسكب نولول مارق نارتو( لوبج نانا كيا اك خرط قا كد اهب لي ) لوب تشرف لايك + باكو ارمثشروا لوم انا لت اب

 < انناج رتب ىتدقلا ب هكئبتج ىلع لد 4 ناهد لبا وف ذكرب سين للاعتدارك وج انكسك ين قحر قت يئن قاب
 ردا( لح )2 كشك مث ما رول اهل بك لولو -اكل ورب مل الف لت تدوص كسا( 06 ا كيرلا ) لب

 ( ل باب لا )9م كس مترك ةاعك ال ساس س دامت هود سس رك ياكرحد لش مس( براذع) لوس كك ركن ب رف كك شنت
 50 ل رايتغا كس لاني لتوبك اهوجر وظن ىرلج تارلا) 20 تابددرب مش الب وذ كوم روظشولدثبا رك : ايام ف نس و

 9 بع تريم لكدقلا ركاروا( تلك اح لبيك ب حس دثلا قي ) وو سد تام ار شوقر ناقد( له لد تري

 رواع ليث ل مكناوغا مكيوغي نا) كوم رنمدوموكي تحترم لوماي رك محا وتانتلم نيس كك الب سم“
 ىلا كت )جس اول ليف رطىكى ا-جسداكدرد اراب وت( جساتركت الد ب للا حصن مكعفني ال هس .ةدذك طر شبا
 - هكدا أ ( سايل آرت (؟ع إل از سى ةييساوك ا فس لمت ناك تك (رفاكه سك ) كال بايك اوم

 نآرق ) لوممزلا كرب حلا ليوم سدرك رجوج تروا( از ىلا ال6 ساب دمج مرج ياريم قاع ىلرطكت إب يب فس ليلا

 وم رك زجوج كس كف رط ريم تدسن تشر 2

 - اودبعت ال نا-< مزال نابا نيبم مك ايدر هر اغا نيب هموقل لاقف ىا .لوقلا فذح.............: بس --

 مروا ردارعس رول كس لن يفت الي دات جس هيمن الدوا تس اننيمراللتال نواعم برر اك ور لاةراغا

 -بلط كت اجرد كس ساروا كرخ آروإ لسن كت اوبك دوا ايثدروا ع نادي« لفن بقا ارمتس
 هع ادانسا حرر لك مئاص ةراهترداج تت ىكب اذع لب ليتم موي .ميلا
 امهردمت كلاعبتا كل ارئاممرسو» ارشب الا ثل ارئام لوا. لل لع موق بيش نا لابي الملا لاق

 كيش قرت ايه اكدت خلا لوقا ال باد - رووا . خلا متيأرا موق ايبا ىلامجااكل وت نا مكل ىرن

 به بلا كيث لوا مكل لقا الردا كب "سود بيغلا ملعا ال واع باوج



 ريمندرعلا عع كا فج دوج ةروسءا سبور 5 موسرلج» نا الجر يضتجررشورمج 2 نياك

 ءاضعا كرب اظردا ندي مادغ كس حر ددارمس لاا املس ل ديم تالي وأن لو كسرماظ يق“ كم ودب .ىارلا ىداب

 اجلا م رفك راما سن نكي تيا اني اكل ل ليث عررش ماكحاوكءاضعادوا عجاج لكل وق تكد ك رورو دب لوب لب
 اهديك لم يرحم اطيل جات

 مكعفني ال مكيوغي نا ديري هللا ناك ناهتسحررط لا مالكزفن بجوميلس ارك اذاتقنرواقرشتز ىحصن
 لوم ل مالكي زفت للي تروص لابس ايانب ب ادت اكل وكيطرشرل مت دول ف قواضيب ناي مكل حصنا نا تدرا نا ىحصن
 _ىحصن مكعفني ال مكل حصنا نا تدرا ناف مكيوغي نا ديري هللا ناك نا

 م الكرب اجو لاو لي ناكم لكي تروكروا اديز تملك نا رادلا تلح د نا قلاط تنا كيس يلوا ين انج

 نض ترق ل لكرا لدبو قفزة ووك وطرطود ناك مالك لبن تموت ا لج ل ا نسف

 ' - كوت ديقم هيط رش ليا
 ك سوبر عب الايات ليئكب اوج ك- ناو. خلا مكعفني ال رواه فوذكب اوجاكطرش يك نم طرشلا باوجو

 قب اوج انيادوخروا ب طرش لبو باوج اك ط رش كرسود كنس اءاج كيد نكس لوف ولج رك توم لائم دقعرم طرش باج كيد“

 مالكل بول ىحصن مكعفني الف مكل حيصنا نا تدرا ناف مكيوغي نا ديري هللا ناك نا لوك حرر لا ترايعي زظروا

 كرسود كتابت - كوم لاجمل او باوج لبس ىلاج دم ط ركل وا ىف عطش ول باو: كيأروا 50 ماو ع لي شوو بسحب لع

 - لد كأياج لي لتر شدلكي حسطورشم لن جداذ لكك اجلي ليي تس طرش لم لن حق ودول كغ اجمل سعر

 رح تناهلس مال نيا لوك المد كة ابالي سيارت رث ل7 <_بّلب ديب طر ببن اجدم لكي طا عسرلا ل

 2و6 للا ز مالغ ككتتفو لا كة اج اياب لمت انوم لفاد لبي ناكر ليي حس مالكك يبجإ# رادلا تلخد نا اديز تملك نا

 ِ - ل اب لِ ساوتكزجج ناحل ابيب ليي ماك كاني

 لج لف سد ناسف تتم لهجوم تكلا نيد نين تس ركراخ لع حرونهصقوك اني ضمك .ةياتفاا نول وقب ما
 حايك يك فتم لك فرط كلر اذكروا فب ترضخ آل

 دضفلى دعب كس لال هيا زك اضمك ريكدو دعو روا لاسم كس تين اتت داعم تلاسرو ريح. ..........:: تمايأ طلر
 بس تاكد لكم السلا يلع روف تررطفخ ى كبي ل سلس لسا سايل عر رش نايباك حقو

 4س تالد قداس ديس لم السلا يلع حروف 0 بوت اكت دوك لكم السلا يلع حر وف تررطح 5 : 4 نرش

 0 را ل ا 'اهكذس لودتتاررورغشكس موق ش باو
 لذ موت كل هيك دوا ل كن رق اه ف سد ةسآ 2 كك سرطاني داي حاج ايي لكل ع لورواوج اجاجاياياهنجا
 رأ ل ويك م“ لب تعا ىلا زغ؟ لن نام لكم حررط كى فو هس نا ايرجب لو سد نا لت ب كسب قد 00

 9و تارا لوك ب فير شو لل ذر لابتج د لو تل م كيش ْ

 كانتا هوروا ع 000 يا نانا وأ تيعارب ل نانا رتب نود شح نيود تاج رول ترج

 أرتج لاك كر عت كتاب لايك ف ب ايحدتحت مترك انج ناكل وم انوعج” يوم تك لا



 مماحسم رسما هب 1١و وم ةروص ا رسكوداي 8 موسرلج» نا ل رول ع لا 5

 نوب السر حايك قود راك ات تت ني وجل ليج قلو ناو ل تي قر ل اذ اءداصكو ار لك لاهم“

 لور 2 زل لتس اعسو ىل ون لب رو لم لي ذوو ل وب وكي وم تعب لب وك وكنب متكرر

 لرش ليي وو كف رصتنو تفاط تن هت - ندور انيكك لاهلي فرص ريدك واكل وصلت حس هذظارتكح ا
 لوب“ :لوك الاب حل تيب اهنا

 رم عروس لد ناك ي فرص نس لولو ذكراه نكت ...........: للمصور اك ولاو ذكراك

 ناو. انوع ل ع هلا ميجا لوم انوع لم + تكل مث ”ووربك حس نلادكاوم يادار ارب ماكل نس كتي ئاطم كب زعووخللب اي هرارق
 1 لوم قدي تلال هس لك“ رباب كما قو جس ءالطتك ايس قروا-.يججوانك ريم

 2 "تك روان تو: لك + لور وو وج هك لل نا مصل نع الام هيلع مكلتسا ال ىنا

 ,لانرم رب“ د ا ا و ف : لاي وأ لوم بولظم
 لوم 00

 اجت ارر وز( والسجن راقكردا٠٠.........: لث تس ركل وبقت يارب ليكي قت كول جدو مروا بيير
 ا ل ا ا ل تل دركر اهنا كتفارش كن اروا

 هلتويل - لج تسرك ايلركل ويقر لجون تلو جب اللب < الغ نك ظاح اكل افاب كما لبي ف لل ويق كس قتلك رج اف بس ادج ىك

 تونك روت رفح بحب دواس لعد لساعة ار طل نال ا لوم سيلا يرعب سكن
 ديعب جدلا اهو نش وجم حس تنركاك بج مزج ضب كويس سب ل اوك لوا انمي ريقي ول امي 3 ان وم تمنح 5-7

 اكو زج نا ا اج لاحت اسك نا كرت وك ىقداصر لا - كان و لغن لل لوزج ناني -- ا لد مولخم

 31 ١ لوب اعسا ووربشالب رج ساجد تبا اندم ا اكل وزجج لانس ل لو لرش اي ىلا كاب هام نرمانم
 د ركايارلاد كب ث ىزج رجتتسم لوك رول حرر طفح زق ابيب نيل كوم بج ايناس عر لاحم رجب لح ذب س داعب اك
 ناتج وج راك ١ لع اقري ىراكنا ودب كس لسوج را ١ -انت سقت ' اشم لع جرد ىك امرنا

 خلا ىردزت نيدلل لوقا الري ارث راع نون ام الاولي ع خلا مهبر 7 رو حررت
 تيب ونا, ان قبس لتر يغ نع سا ام اوم نان تتم صاغا نوم نا مر ار يامر فرم رويس تور فيطلب سس

 -ةاموركت سب نانومءارتفااكءا رفا لا لبي مل يتو ل بسادج لسا شدو < ايكاي هباد7 كجردرتا لع خلا هعيرسفا نا لق
 ناك اكس لف اص نامل قو نى تبيض كل ضخ ند ناش رواه رك يلو 0 منج نكي

 سو اد عود ع

 كس تطارش ىلرتوكت يي الووج جس قدوم هيد كن وكول كلا حس رولا تاييحفل تاركا اا تايآفن اطل

 - مكلئسا ال موق ايتيب آ_علَح وم ليريفنتس ثلا لبا نإ رش او: مولتمس خلااهومكم زلنا تي 1 يبت تم شتات تاس

 ع ورمل دسك ,كينماوبلطا لل لإ بظل نوي انا قامت 1 وم مولماس خلا

 ١ طل راما تأ ركع ةوج



 0 5 7 0 30 دل

 مورس رس هنا 1م دوم ةروصءاطسضورمإب 5 موسدلج» نبل الج ريفر ودمج ا

 لاعترتلاوج ل تول ليش اج لسع ممم ذك راش ولت لم تارا او مولع . خلا ىنرصني نم موق ايدي

 مكامب سولت - علا ىدنع مكل لوقا العم لير ارعاتس تاارقنسا ا اء لس او ةنووي قرط

 تينادبو شر تدلا_ج لاك رورض نوم زاتنمسس ماد ل هش تاي رورض ىلا |يانمب فشكب اص اي فرت بح اص اكو ثنرا بحاص

 -جتاقدو و كلت اة

 18 كلوش ل ءلعسيب للابن ركل ب لوم ناخب كتل كوم مولخشسس  خلامكيتايامناتيأ

 ل 7 دعس ادم للا نال فال < ا
 ”فالقهس قالغا م راكم نيد باوج رتب ى تري قوم ماقئا اوم مولع خلا اورخست ناتي و

 اًونكامب ا ا ا ْنِم َنِمْؤُي ْنَل هنأ ح ون ىلا ىح ْواَو

 عنْضاَو َلاَقَو هَءاَعُد ىل "ات هللا ٌباَجَأَف خلا ردت ال بر ِهِ م وَمِب مِهْيَلَعاَعَدَف ك كردكلا هك نوف

 زرق اول نذل ىف ياخ الوان ا انيحَوَو انِظْمِحَو انِم يرعب ابيع ةئيفسلا لذا

 ٌةَعاَمَج الم هْيَلَع ٌرَم اَمّلُكَو ةّيِضاَم لاح كج كلْذفْلا لو فاول دل كَ

 اذإ (مَنْوْرَحْسَت امك ْمُكنِمْرَحَْن اَنإَفانم اًوُوَحْسَت نإ َلاَق هب از رهن هم اوُرْخَس ِهِمْوَق ْنَم

 هْيَلَع ُلِْنَي ّلِجَيَو ِهْيِْحُ 3 ل ٌباْذَع هيت ملعلا لوم ةلْوَمْوَم ْنَم َنْوُملْعَت َتْوَسَف مدر رار
 اك

 ناك َم ِءاَمْلاب زاّبحْل ا َراَفَو مهكالمإب اَنُرُمَأ عاج اذا عضل ةَياَ ىَّتَح مئاَذ ماوي ٌباَذَع

 اًمِهِعاَونأ زك دولا زود عر ركزو ثنا اَهْيِف لمحلا اَنْلُق حو ةماَلَع كلذ

 ٌبِرْضَي محم مَعَ ابل حول رمح هلل ثقل ىف ٌلوعَفَمَوهَو ىو اهم نق
 ١ در اا عع

 كللهأَو ةَيَِّسلا ىف اَمُهلِمْحَيَف ىلنآلا ىلع ىرسُيلَوركّذلا ىَلَع ىنمُيل هذي ْعَقَتَف ع عون لك ىَِفِهْيَدَي
 الجب لافنك ْهُدلَوَو هور َوُمَو كالا ْمُهْنِم ىأ وقل هيلع قّيَس ْنَمالا دخل لا ود وز قا

 لاَ َةَّنس اًوناك َلْبِق 4زٌلْيلَف آلا ُةَعَم عم َنَما اَمَو نما ْنَمَو هلت ُمهِتاَجْوَرَو مُهَلَمَحُف ِثفاَيَو مانو ماَس

 اًوبكرا ٌحَوُن ل لاَقَو ٌءاَسِن ْمُهُمْصِنَو ٌلاَجر ْمُهُفَصِن َنوُناَمَن ِةَيِفَّسلا ىِف ناك ْنَم ْعيِمج َلْيِقَو ْمُه ءاَسِنَو

 ىهَتْنُم أ اَهْوُسَرَو اهْيَرَج ىأ َناَرَدْصُم اًمِهْمْضَو ن رْيَمْيِمْلا حَتفب ُاَهِسْرُمَو اَهِرْجَم ِهَللا مشب اهي
00 

 ىف لابجْلاَك جم ىف ْمهب ئرججَن َىِهَو كيف مل كبح همو مير دول يب نإ اَهِرْيَس
 الو انعم انعم بكرا نبي يشل ع لَم ىف ناكَو نان نبا ن حول ىداو مُطَماَو عام اًمتَرإلا

 ] ملا

 ْنِم ِموَيْلا مِصاَح ال َلاَق ٍءاَمْلا نم ُىَنْعْنُمَي ىبِمِصعَي ٍلَبَج ىلإ ُىِواَس لاَق ©+ؤَنْيِرفككْلا ْعّم نكت



1 0 0 0 

 موجات اورو ةروسااسبوداي 9م موسرلج, نال الجر يشأ حررشو هج رن نكمل

 َنِم َناكَف ُحَوَمْلا اَمُهَنْيَب َلاََحَو ىلاعت لاَ مْوُصْعَمَل َوُهَف هللا مج ْنَم نكل آلا ِهباَدَع هللا ٍرْم 3
 - َراَصَفِءاَمَّسلاَنِم َلزَ ام َنْود ةتَبِرْصَف ِكِنِم ْعِبَن ىِذَّلا ل هام ُىِعَلْبا ٌضْرأَي لِيِقَو ف َنيِقَرْعمْلا
 مَن رمالا ئىِضَقَو ءاَمْلا صقن ٌضيِغَو ُتكَسْماَف رْطَمْلا ٍنَع ُىِكِسُما ىعلقا ِءاَمَسيَو اًراَحَبَو اًراَهنا 2 لا 7 3 2 لا ام ل "وما واح صا و طا نا وقم يلا ف 2 رد و 6 ويسرا سو اس ص اس يال يع ل
 ليقَو ٍلِصْومْلا برقب ٍةَرْيِرَجْلاِب لبج ىدوجلا ىلع ةنيهسلا ٍتفقَو توتساو حون موق ِكالِهرما | ” دو رع ور :ىرماعل نادال ملا ١ ده م15 000 ىلا اال كَ 3 را 2
 ىلهأ نم ٌناَعْنك نبا َّنإ ٌبَر لاقف ُهَّبَر خون ىداسَو َنْيِرِفَكْلا 0و َنيِمِلظلا موقلل اكالّم اذعب وورك و ند ريانا 2 ساس ”و يو 2262 2و ١ 01 مر رسل لامع 2 وّي#27 هرمز ضسوال
 ْمُهُمَلْع (م)َنْيِمكحلا مكخا َتناَو ِهْيِف قل اَّل ُىِذَلا قحلا كل َدْعَو ْنِإَو ٌمهِتاَجنب ُىيَتْدَعَو ُدَقَو ةهيمميم لاي ما#» , م دش و7 ي”ع ىلإ لمنال رت كك عل يجاردبؤم سيمت نيا روح او ول
 0 مت ساو م 0 ودي را ه4 نبع و اولا ل وفر

 ٌريِمَّصل اف ُرْيَغ ُبَصَنَو لف ْلَمَع مْيِم ٍرْسكِب ِةَهرق ُيِفَو نير فكل َةاَحَن اَلَوٌرفاك هنِإَف حِلاَص ريغ هد و 10 م 0000 ماي اسم صر سرسور رمال لل طف
 8 الم 5 5 رم للم 7 الع را م أ و ا مقل رام وه مسامع 7

 َنوكَن نأ ٌتلظعَأ ّىَنإ كيا ٍءاَحْنِإ ْنِم ُمْلِع هب كلل َسِيَلاَم ٍدْيِدْشَتلاَو ٍفْيِفحَتلاِب نلئست الف هبال
 هب ىِل ٌسْيِلاَم كالسشا نا ْنِم كبْذْوْعَأ ىنإ َبَر لاق َمَلعتْمَلاَم َكِلاَوَسِب +") َنْيِلِهجلا َنِم 3 2000 ود و 2 و و د كا رع ل لو واقر قا يل 00 5 ا

 لا ا الا 2 ١ 2 و عا و ساق يم رح 2 رعب او ماد 0 ا ل

 َنِم ُلِرْنإ طبشا خولي ليق «ءوَنُيرِسخلا َنَم نكا ىيمَحَرتَو ىنِم طَرفاَم ىلر فغت الإ ملع
 ةَنيفَّسلا ىف كلَعُم ُنْمّم مما ىلَعَو كيلَع ٍتارْيَح ٍتكربَوانُم ةيجنب وأ ٍةَمالَسِب رولَسب ِةنْيِفَسلا هو. 2 0 ”( مك يف سس 21 نا م 0 اماما 0 ا ١ تا

 2 ا 2 راف هولك ل 0 2ص هابل عل ناو 2 مولع ام ةيساوم د باو 5

 انم مهسمي مث اينذلا ىف مهعتمنس كعم نمم عفرلاب مهاو ٌنونِمؤملا مهو مهتيرذو مهدال وا نم ىا
 5 بيتعاو يا هءش م رم 000 1 2 0 و عا و 7 5 5 7 0# 00

 بيغلا ٍءابنا نم جون ةصِق ةنمصتمْلا تالا هذه ىأ كلذت رافكلا ْمُهَو ةَرجألا ىف غمؤميلا باذَع

 هاذه لْبَق ْنِم ٌكلُمْوَق الو ٌتْنأ اَهُمّلْعَت ٌتْنُكاَم ُدَمَحْماَي كِل آَهّْيِجْوَن َكْنَع َباَغاَم ِراَبْحَأ
 7 0 ا ا لنا ك2 دز ا بلا ١ * يملا رار را رد رك

 ««)نيقتملل َةدْوُمَحَمْل َةَبِقاَعْلا َّنإ َتْونَرَبَص اَمُك ٌكِمْوَق ىو عيا ىَلَعر باف ناَرُقْلا
 لاو ال نامي لوكروا بااوسلس نلا ل كال نامبا تولدت عس لع موق كداب ك كى كودي سفرا ا 8

 خلا رذتال بر 2ك 2 منغ نور خان ب ماك يكش ق5 اكن( ئرم) كبي لا لن سدرك فاول يي دج لكي

 كس مكس رام دوا لش تظافت ىرامب روا تح اسس دامت ىلا لكى رامت دوا مك ايد رك مر لوب اعد كلا نس هللاروا لك اعورب تس

 رك ) ركن رتم كب عسس مت با( < ايكرفك ف لومج ) لا داب كس نومل لن نارا درك عر ورش انانج اق يأ قلاطم
 تب ولافي ا لاو تيم راك ةئئاب# ناو ايت نت اي قرا ئيقن( َحاهايلش كالب لبن

 ركأ تكة يي د باوج لأ يون( لَ ف اثا قادم اكم السلا ريلع حروف لل خر ركن سلول فاني ماسلا ديلع خر فر ذاك وكول
 كة اج وم مولعم لا بج لاكرود كنود( كسوبول مروا كس ليتم بج )كس نايس مك حرررط كا فوج تس اذا يك” راما

 نابي د ىلزنات ري لسا قب ارذع ادرج ر وا درك ا وسر تس ارك ساخرا ذعر لت ( حساب ومب لوعفم اكمل ل وصوم )جس نول



 معو حرس برسم 1 4 لطرد ةروسا ا !رسبورإب ال موسر لج نمل اجر يلع رلمج رن نك اك

 وج )اراب شوج لس رورو اني ؟متارابب( قلت ل ركل الب سن )هك يلم تتفووو بج( جس تاغ كفاني قي )كت
 كح متلب لو ملكذ_ مج( تك الج تمالن كسا كبس ماسلا هيلع ردوا كذ ل الاب سس ىلا اه اك ف اكي لايم
 مكاو يي عقاوروا مس لوعفم لم بيك هدام روان )ودود( حس ل لور واج كس م/م هدام فيا كيا روان يأ كيا قش ) هس ذرج

 رك اهذب ضتابوو كس كس سكي بح انج - يدل كا رواج بس هريغو  دنرب هس دنرد كح كس حروف ترض حس مل اقتدقلا

 وايل (ايلاحذج ل قش 0 ور را ررط لما لين حتا احم رس هدام دجتأب لل اياب دوا دب ضد ب انج اداكان لا لن كر ايناس

 4 نت يل ) © .اكياج ابك يي كس كح نت ل ناو 9تولوو لع لايرخو ىلا را_ولركراوس قول( لوكب ىويت ) ولاول تيس ادوا
 لكن لا عمو ل ودا زعتت اص لون نا جن انج هس شيفا ماح ماس #ف الخ - اك ناعنكر وا قدي كس آ-تس اني دم تاك لس وم للاب
 ار ل ضن 042 ال نااما تولع ذوو ع تب ب روظروا لين هلك ال نامي ادج واس ل تركن وكول نلاردا( ايلدس تاس ليلو

 وأ اروا( صر يتر وت رواده د آنس لش نتي لالخ ىادادعت قو لير دولا مرج وكر وادم ل 2

 همضروا راكم تم لب نوظفلل وود ( مس مانا تهاون ساس ماكس شاقاج> داعي بكس نويت س( لس

 كك الاو تنكر اكورد ماري رش الب( تس ءانت 01 0 5 [:رمجتروا انلج ا ءانأ 7: ررصم ل وأود روا تس

 ل سئ قشر قع حررط كابي لع نسج كدي دادنلب )دج لو“ ىلا روا( ايي يككالب لي فس سالك 7 الاد

 تس دامت! كس هس داي هس رس تاهت ارتكب هداك 23 ه-اراكر وأ( نلاعنلا ) يب ةتيسا هس حر فر واهس قئداج

 رونا( اهب تلفإي كي دج( ولسان زابب ىلا نش لاقل دور توا ناوزلا دا اجوفباوطل# لب اج ش

 2 فلات نت جس ف قو )دكر بي ل قد إب رك لئلا: فاي لكس( باطع) قس شلاتنآ 0
 رج )كس ل ىلإ انا! نم زكام او م ا ايم قر بو لب قاوم لئاو روم ىبا نأ 8 ع لوو ىلا لي تما 1

 لك كورن: لاي دز نادل« قرت هذا اهني ل[ 2 كس ناع اكمل ابل لدي ىلاياراس لس نان ذي انج -اهت اكل ع دانا ه2

 موق )اوم مصقردا( اك حم )ايكرتااح جك ل وا( ايكرخىكدد باج كرس تح بالج مت نع امس اروااينود ل

 انك اف كردا كم هك للا( لن هرج كيا بعرف لوم  ئاهي كيا ) قدوج قسروا ( ايكو اول ظداح اك سم كالب ك- رول

 اهياربم !يارخ اكشن كافر كاف وو تا سرا دا كب .درل( < نوفا( ةطناو يل لل( ىع) ىرورغاتلا

 اهسورعو اكس آ نقي روا( < اهكررك دعو اك تاهت فس بآل ب سدا كس نر )ع حس ل وكول كرمك رج ان( ناعنك)

 دلي داموا رووا نال وم ف صتمر وارث ب هداي نحس بآوج) ليل ولالا» ل كل صيف رتب حس يآ

 نركرافس قلت لس تاايين كى اراب )ب لكس عيت اذ ( كلو: ني د كس ب اي لساو فس تاجترج) لترا لم كرا

 رواج ايئادح ب هرسكا كمن لل كن تأ ,ةليادوا كوم تاه ككل ورفاكروا < راكد لوب ) يس اكل يف( ى

 ىلا( لبد كثب يبس قنا )وج ترم لكتاب ل لب هس تر ثا فرط كن بريتش تروس لي يس ب وصنم ريغ
 ا لوب اترك ترتر بما”( حايك ب جت اسكس نا فري دشتروا فيظختن لست اظفل )ورك تم تمس اورو حس جب لن س داب كس
 كالي رضاك بأ تاي لا ادغايك غ( كسر كل اوما ئاؤع د ديت نإ خاج ني تيم ناد
 هات لش و ايا رفات مكرر تجدوا ايلات فاعم( يا انى ب )تت فس بآرك هم ياك قف >ىل سجى ورل ل اوس اكساب ىكملا

 اا الا ل اكساب ع قا ا ا! رول ااوم مت اكل اجو تس للي نوكول لاح



 1 0 و 20 2 1 1 راو يال. ؟ ح نفل

 مو سرس سما هناا زج روم جروس ل! و راو هو موس فجل, نت اج د انرح لكل د لي حام

 اص لن قد: ) وج ب لاق اه لاو هتاسدكس بسآرواهي بس آد ركل( نايث العب ) قلوب روا( جس دار انك لاس اي تس يقام

 (مناو# نودع تح كالخ مدخن ) بم نينا يت ىف و( نايا للعام اقواس لاسروا والا كنا قتل إي .

 دارمتس للا لك تدم ) 2ع بازع كانددد تفرط كرام شيري نال كس ليد ٠ لسور دنج( لاند ) م يمت

 0 حاس بك اب » :)ه- عس لن لورباك بيف( جس لينا ف هصقلث نكت آس ف“ )ستي( لي دان
 اديب وكم ولى ب ًامت رواد كاج يأ 3 590 هد دب تانأ رق ) ىلا( دتلا) نا < ءالتويأ ماع رح 2

 تن لوي ماين( بي )يقي( امن كرت ماسلا هيلع حروف حرر جب ف اتسدكس مد لب اروا سلسل غلب ) كن ربت

 تعكس

 الح همس رداد: ى اقنرقلا قرط رو حس انك سس تقاتل فرط لا ورانا ىا رصس............: بسيل 2و م

 باع كل كس ناوي انج اج تمل داب كح نار ان كب اذنك ب كس للا لؤي كس لربك يفت ىنبطاخت
 اريوذ_ى اهدي دس وجرت ع خلارزتال بر_ة:: تك راسى دنوادخ ةساشندحب ل اج كج بمر دق»

 رول ب ا < لآن 1 تح قو نوم نركعرم ىرلو ف با زع قلل نار 5-7

 كد ان انج اونزهتسا - < يكد ني وب اوجرت ال ناايبلاح هر بح اص_ يإ# دارعاسب رول عت لا خلا اوملظ اوملظ

 لاذ هاو ازج كس ىلا ل نب لاخلا راو سل علا
 - هلو كي ب ا ع تال هللا ورك عروش انا ١

 : روك يأ كن واد قبح لو ءادتبا كقرغ امن وراخ ماناكل تلج يا ل فولوا زابخلل

 كامل فوك لضخ واسال لش كاكم كس ينس ل تاو ف المخا لبي دلي كار وتت_ق كم تبي وج اوت اكدت رع
 روت مروا ل الب لج كيا هدرا نلرم لم ماش ارواح لا يرعب ضو لا بيرت ري

 روأإ لوجو لي لك -2 ع نس نيوز لك نهو- لب تك رول ذة دبر لو بك ل نط زر ل نتن

 روأ رنرب لمح كس ريوا ف ضلوا تن اسكس ناروا روف ترتر وق لم لازم كيرا لزج ىكعي ناهي ىلايعدد

 روأإ كررت سلس ناد ومو رفاكك يا دنع وما لل وم لاي دي ود ك رو رشح كدهاو كلماو-ل التت شد لش كايملد

 ات '' لعاد "م ناك ىلو# زر ورث

 '““ اهاسرم "حس جو ل سوم لاما لع ىرتتج تا مس اي للاوسب

 ل كسلا غلا ىعلسا ضرااب ليقع كد اجاه ب فالغ
 لك م تيآ ا جنانج باع نالت لف اعلا نورك كن 20- لو تح درس ب تالي و تحاصت تاكا 0

 5 م( 4) راش( د )وراعتسا( 7 زايم(-) تن "الم (* ) تبس نه( 1) ع هوجوم لأ لرمارقاا ل ل ري مع رع تانك

 مث 010 نابي ل( ) قل نست (ااع) تاو ام( ) ناضل (11) سا رتا( 1١ ) مكس تمس( 9) ل
 ا ا تر را

 هعالم# كت

 نلزي جاين كح كس فس دبع رع تبل دق اجد لن رورض انوبماكى ا كل كساد" .ىلها نم ىشسبا نا



 مويس هرب تيب 1 هاه روم ةروسءا اسوا 5 موسرلج» نا الجر يح ررشو لج رت نيك

 مليح وم لئار سالب لاك بلا فس لوما ول لب # داب كس نا تاس اك نرحل كارول خسلا نصؤي
 كَ 0 اب اك ترثع>ول اعشاب تءار ون قدر اعد لج داب كس لاح عيل وم ناقل لم ات ليز مولخم ن اهيا اك يس

 افي ركام رثك لع لا كتبك رتتخصريغ ناي اكتساروف لي هلب اقم هس تلين 00
 ل

 < تاكو قاو كس رون تررطخ عراك ى............: تءايأ 7
 4و .٠

 يلو هس ال كاميا لوكا وسكس ننا لي هَل ان نامي توج لبي نعل :ماهتااكن تن أ 3 :4رش)
 راكرش ااا قار ق أكس اغ ناولاو م ايات نا ل لج لاو ذوب قر أو بسر ذ باري - 0-8

 دم اقاوم ملتاكشمل رمت هس لس نت سس وج راوسركى ل عت سوك بسس نا رون ترطحرولاو روهطتاك رون افدطي تنفو كيب

 -ابدإب ناعنك اب الث وس نياك حروف ترم لن ىلا سيجما لوم ب ا ليدا ىمت زاهي كات ملاع ياك ادت لاقط بالي
 نوت رقفشو تعش يب كس ىلا نق كرام شتم ىلإ نسا اهتاكج دم قالت لع تبكم راو اهو ىدزاو تاع كردي لق

 ( 7 لاعب قاو ظ بإقبال نالت تان لإ اروا كلا يقتلك ارا نوما مج ا رثعكرع لو راببسد ايي يس - انتج

 ركوب نات لي تب وج دوا اين يساب ايد هركراوت 1س لوف” وجو كلوا #ح لورا كاب تي دكت رفا

 ؟اوج ايل را ايكو دعو ف هتك وفك ست هس حس لي لاايعو لا رم هو! يادخالو

 اكرم دي ذكرب كيا تشر ىل اسير لير اتسم يك لي نوت اري - اتت ضي راهتوو كل ساق لكي وواوجواشرا

 روج قس تب اليوان افوطد كت رحمت مكس تع خس ون ترفح_ دآراكل و ناييادو بس كب و 00

 اوم ميمتروا - ل ددب لاب

 تاروت ايل أب لي لور ارق كن ين ذدوا لوم راب رانك حس ناجح لك مس ان: مولتمتسس تمي أ لرن دوس

 - ليك ياك دوي وسم انقر دنع ده ذي مكس دوا هراشلا اننا لب

 ل لول داو كت ارفرؤا_لج دوج انت اوم لب نط زرس سار وبلاك رون ترطح............: علا يمه اك سوو 1ك رون تح
 رول لو لكل مت ابركاج لن نيب مذ قلاع ركدبب كلا كلارك كر ود تمم دوا لإن لسن لوراجيب كس اهنسر ؟تارفروا لج د- < لاو

 راهب اكتارارا تبا ل تارول كل ىا_ لو علاو له قلع تادادا اهب ب كس ايسر آ- ل ىلا حرش لا ع
 لايخاكت ار نتراش ضب لاح هنا. -اهتزابب كد وردا قو ريق ىسب_ايكركاكثاهب سا نس نأ ل تايكابك

 نس وكلم ناك اهقدوج ومر يعم كيأ لابو كي وسمت رص لي و آل ىقكراجدتقاو بكرا مروا سب رك دمت كنا قب

 ا ١

 كك ضان كياوكس اقبل نين ع ارو كنريرسضم للسكس حروف نافول............:ركلا عا امتتدو ريح رولي اذوط
 اسلسعسجو تعا انج -اهتايك آملاعاراس لش ثيل كلت لي نس اد ماعوكن افون مفعم ناكل لي تش دود
 لكنت لج تسكت للا لوب موك تان افلا ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رزتال برت مي ارا نيقابلا مه هتيرذ



 مهجور تعآ  هاازه دوو ةروسا سوري م مدلج نال ااجر يفت عرش رمت ينال

 - ىو مس لكشما رو ىلع وان

 لإ قرر دئعرم ننس ام ماعول رون لافوط بلا ........... : تاباوج كس تالاكذنا لظتب ن وم ماع كس رو ن اذوط
 ٠ < اتومب مولخم بسس انم انكر كل وكت اباوجر وا تم ااكنشا نلا- ل تلح وم تس ااكننا ضن

 جل ءارخأ ا قالو حس اج ايل قنا وج كيا كيا رك كن ومق وحكا) لورا كل ور وتاج (1) 000006 باو روار يش الس

 0 ل ل كر اوسكس نا نين لس اوس كيلي دفا جر دق لش ل و قلك

 مج رواج ووهوالع كس نادل د خيرا دو 200 جات حس ل نا قروقاج كس لستم هر اجاني عدا وكن لا كل لا

 - تداين قرترولعل ايكوم ب درك اديه رايدد فس دقناوكن لا_هرجتو سس دنرد بج نس اج ايد لاك تول لا لوم قلت ريغ تس تاير ورض ىلا

 و7 فسد لروا ىراوس ل اكس لانا لع تاج هرروناج وو فرص ' - لوم كى وركب ىت ل لس نا لن قلى

 رتب ترب قرارت ىف لو دو اح سم اوس_وبن ش فيلا لانادارفا قب ركل جودت ارح لس لل وب نلافوطلا حلوم تس ماكس

 ا 0 اع

 2 ب كك سلا تيرس ل نا ل الث نس لود اجرك سب لاكش لي (0) لما لللو باو روا يشار وو

 7 موصتمىل_ ونيت د سايح بك م بارت حالت ساو تيريبصم خ_ اهب قتكوج للم رورو از نار ركب

 رجلا ل يرق وزو قب لك ع عب بكن ناك انف يقل ل يك وص ارم اوك # لوبا لج سو راك اك ثيداوح

 ا و اقدح دلة عام ونا قلتم فن نط ا للا

 نطق ع تت لثة لكم ردا قرديقروا يؤ قسدج كن لاس اروا نم زال كس ةراو ع لترين انج اه ل

 كس لدن نكيموكبق او رافكروا كح نر قرت رورو شخ رفروماب ل من نكي لش تقل عسسل نو أراب

 امم كلاكيت

 بج ل لوبن فلكم ريغ رول موصخموج جمر غل ياناك سايب بليا 01: :(* ) باوج نمل شرج

 ا هكا اي رز كاوج هس قوس اج ليا اكس ا؟ ايلكايكنناذوط قرن لوك اربي - كمبو تلج لول

 لس باوجا سود - ادع ادلا رطل كاطع رددوا ةاامكات 7 صول ىلع تهل ناب وم كا بارذع لل قتل نا

 ساو ع نااقوطل جس قلو تيباود كيل كرب نب قاكسا حس نلاعمس نب دايز نب فلا دبك ل ع ىلاحملا رودس ايجات
 ىلا - سويف لوك خلا بان ذاحروا - كح سوم كلو غياب ل صرع لسا وق غل ايان فسارع لب ات ايكك انو لات دارا لع
 نا - ك2 لاو سومر فاكرلوب شم كس هوك لإ « مرت ”1لكرج كم قكرمي ملت يمت ديب قسمت قرب تثوتداينب كغ

 ”اومب يتلا كل ادق اوك تايم قطر وا كوم حرر طن ريدج- يك درك الب قليب ناك
 00 اهيأ , 2

 ورعا ذي حس بس_<- فانا لع دارت كن يت وميل_او ومر اوم لع قشس............: سراوز رثج روارزقتاك حروأ عقاو

 هتس لأ لك ثقي« مارس ما فرص بسن ءلسطس اكمل اع ماي دوج وملك - لج لاح بس لسيدي نكي جس كل الروك ادواورم ىكا



 موسوس رست ياا 9: روج ةروس امرأ د |. موسدلج نيم الجر يبظتحررشوردج 2 نيل اهك

 هل فاتر اا ضو اواب كس قدابآقرسود لا هر سذاهورك<اماجابأ لانو نول تيرح كس ياس ابدل
 بمد بر واح نارا قش اكن لا نلت نكاعتك وا سلوق ووو ؟ كلانس لور كابو لاني دوغ سس قرنوادخ ماها

 هددني» ردني لاس زاب لاي لحس انوه مولخ سس ناايب كح تارا جس. اتوب اب التوساك رو ترطتاوج جانا امج اكك بج ىان لعادل
 د ل[ زج قت بس نايم رفاكن افوطرولاندج قرا فاك, تاهنك حروف ترطب فد متشرد يك شوا

  لائل غاو لبي لبا لا ايدك ات يدا رفد راش سس لوقلا هيلع قبس نم الا. رك ارجتاسك كلدهاو ذ لاقت نت
 اعد لم نت رفاكدك لب .-اهق تحلم نوب: فتن دم رعقاو كس تاج إب قرت م اهيا دوا احت ايامرف لن فا دصم اك شارك
 ل حررط نسا حروف رسب بحجب تح لظاد لع تدم لما قكوو تتم تملا لكن ليا ىف قرون يع لا وق تضف ا كك
 تشعر نا رتشمروا كس وق يافرص حو تسرح وكم الرتشمروا اهتم اعرج رلا . خلا اوملظ نيذلا ىف ىنيطاخت
 دام خلا اوملظ نيذلا رعرا_اهنل يمولح' يأ نومرفاك اك شبس -ىدركا عد ذس لوما هس قردي تقفش ل لاسر
 رش حا للاطم كس تشاد با لا-جسدارم حوف ملع ىف اوملظ لكل ون رمح ن_قق انملع فارملظ انملع ىفاوملظ

 قدرك امن كك هرنتآرواايك ايار ف“ ملع هب ثلذ سيئام لى ذي ران بج ك- ىا_-كيئ كاعد د: ترف
 باج دعس لنوم اجرك اجب رول ترضع ل اهتايك يداررف ل ثااهوق نم نهؤي نل لو: بشرلا

 لفن نوار تمسك نون ترحل لاس لكل ب لاديق ك تلده نم جس ايكيا فس موق احب هوك سي
 نااروا حرو ترطب روط ىلر دق لتكن ايب رانك ان الزب لبا رع لكم تاغ لك اين وعل كس باليسو نافوطبملا

 رك وياج لش دكت شنتو ىلا باه أو ىاغ حس لادفااس مانت لت ذروا كدت نذرسيب دل كوم اد نك يخون وبتتاس ع
 تاب لوك ف وضخ سراب وكر متي نش دق ناكر رول ناسك كو فس ىلاترقلا ك سا ؟ كس ني كرب كن |

 لدن. ج ركا 5 10 1 اوجرعإ # دامت" مهعتمنس مماو 0 اح[ روهظرب سكري مانت كدت: نلمس لبي

 دلل يذؤب لم قات لك ثادايرجيركك لكي لاهنارماكى راسك
 كتان ذآ ه دن رو((0) نال دووم اسكس نا(ا) يو قكرم سيمت تراي 11 نيلوع راق رووح رح

 نمم مما ىلعو بيرتزتلا لع ةحارص نر فاكب ع انوا نادرا ننتج وا لبيد بما نرفاك(«الرضاعرفاك(؛-) نالت مذ
 رسمت لو لظاو ل مومن معا ىلعو لم لسي قكناطس بم ان نك قرصوددا ليث راكب لش مهعتمنس مهاو كعم
 لو كك يداك مل ئابيرقلال ع خلا حوفاي ليق تأ كح: 7 بست لاكن جسد عفو لارض امرفاكن نمل
 انركرايتناوكن اوم تاجا لك فس كر ايظفخا كس باابسا نت لاو مولع سس. خللا حون ئداذو تي: :تايآفن اطل

 اكرم لكتفالخ انركر اينو اس لتس ذاجا كف كرينا كس بابسا نلت كيم انومراوسمب قسم شين ىفانماس لك
 - ايل هاني لك اهي اكن اعنك مت

 اكتبو كير واس مرعلاكو و قلوه ن الصاد ا فرع لاوب مولع خلا كللها نه سيل هنا تيآ

 بسام. اج توزتاج لب دج ير اشم ضب اوم مولع سس "خلا نلتست الق خلا نلئست الف تم آاوب مولخمسس عقاو لستر رسب لك نوم شرم
 لي ولم ناصتن عن اين تج لج تلك ل رك اعد كل احا سل ظ ضن نيل نب ا ل ةس اجوم رايتوك # كاعد بس انهاتو

 هس لابس انم انركايلا لب



 ناره

 18ه سمعا 8 ااهدرم ةروحاارجددإب نيو موس ليغ نمل اح رسمت 000 010 : زار ثا

 ريغ هلإ ٌةَدِئاَر ْنَم مكَلاَم ةْردحَو هللا اوُدبْعا مْوَقلي ٌلاَق اَدْوُه ِهلْيَملا نم مهاخا ٍداَع ىلإ آَنْلَسْرَأَو

 ىلع هيلع مكلتشسأ ال موقسلي : ل لع َنْوبْذاَك <00 َنورتفم الإ َناَنَوآْلا مُكَبَداَبِع ف متنا امن

 اًوُرِفغتْسا موقيو»؛ :ه.هن ولِقْعَت الفا ييقلَح نرطف ىذا ىلغ الإ قرجلا هةمارخا 0

 هك ا َوَرْطَمْلا َءاَمَّسلا لِسْرُي ةَعاّطلاب ِهّيَلِإ اًوُعِجْرإ اوُبوت مث ِكَرَسلا َنِم م 17

 «”مةَنْيِمِرْجُم اَوُلَوَعَتاَلَو ِدَلَوْلاَو لاملاب ْمُكبٌوُق عم ىلا ُةَوف ْمكْذِزَيَو رتل اريثك اًراَوْدَم

 نأ لوف نع اهلا كاب نْحَن امو كلَ ىلَع ناري انتنجاَم ُدْوهِ اًولاق نيك

 انتل 1 8 0 كيا يف لَن ان نا هم-) َنْيِنِمْؤُمِب كلل ُنحَن اَمَو َكِلْوَِل

 ماع » وصو

 امم ءئرب ىن ا 1وذدَهْشاَو ىَلَع للادِهْشأ ىلإ لاق نذوت تناك قاب كسب كَلَبحَف ٍءوسب
3 

 01000 0 مث مكن انوَو ؛ مدنا اعيمج ىك اله ى فا ملامح ِنْوُديكَف هِنْوُذ ْنِم هب هد2َّنوكر شت 0

 وهلا ضزآلا ىلغ ٌبذت ٌةَمْسن ِةّبآَد دز ْنِماَمْمُكَبرَو بر هللا ىَلَع ُتْلُكَوَت ْىَنِإ نواه
 ادا نم كال ركبّذلاب ةييهانلا صو ُىنْذِإِب الإرَّرِصاَلَو ْعَفن الف اَهُرِهاَقَو اهكلام أ اَهتيِصاَنب لخا

 و

 هيف الت ف ٍلَْلاَو َيَحْلا ٍقيِرَط ىأ +د)ْيقَعْسُم ٍطاَرِص ىلع ْىَبَرَن ّلّذلا ةَياَغ ىف ُنْوُكي ٍةَيِصاَنب

 اًمْوَق ْىَب ل َر ُفِلَخَتْسَيَو ميل هب ُتْلِسْرَأ ككل دفن رم دياط تدك

 اناا جالو ور يوطتنغ ٍءْئَش لك ىلع بر َنإ كك اًرْشإب ايش ُةَنْوُرْضَ الو مك َرْيَغ

 ار ل ل نم انين انام ل

 صا ا اج ىنق الور ىلعش نتا عل سو ارض / 0000-0

 7 ل ضرع داعش )ديا حرم ةلفسلا | يأ 1ْوُعبتاَو ُديِجْوَتلاَو َوُهَوِدِب اًواَجاَم
3 
 اًداَغ َّنإ الأ الحلا سور ىلغ ةئل ملا موو ذل نب ةَنعل اَيندلا هله ْىِف اَوُعِبنأَو مهِئاَسَوُ 10

 َنِم ْمُهاَخَأ َدْوُمُت ىلا انلَس 2 ٍدْوُه مْوَق ٍداَعْل هلا ةَمحَر نم اَذُعُب لآ ْمُهّبَر اًوُدَحَح اًوَرَفك

 نم ْمُكِقْلَح ًادّننإ ماشا وه ريغ ْنِمْمُكلاَم هودي ةللااوُكُبعا مرق َلاَق اححِلِسلص هليل

 كرش َنِم ُةْوُرِفْغَتْساَف اهب نْونُكْسَت اَراَمُع ْمُكَلَعَج اَهيِف ْمُكَرَمْعَتْساَو اَهّنِم مدا مكين ٍقْلَحِب ٍضْرآل
 دق حضي اَوَلاَق هلاَس ْنَمِل ©«ُبسْيِجُم همي هِقلَح نم ٌبْيِرَق ُىَبَوَّنإ ةَعاَطلاب يل اوُمحُرإ اوي م



 محو ءسمعأ  ك«ااؤد وم ةروسعا سوري يح موسر طي نك الجر يلح شوج و

 م اَنْ بَ اَم دبع أنهت كنب رَدَس ىلا اذه لبق اديس كوكت نآ رح: : اًوُجْرَم اَنيِف تنك رس فرد مدت

 وقلي َلاَق ٍبْيرلا ىف عِقْوَم ©« بيرم ديا ردا ( غدت مق كلف فلانا ناوآلا

 هللا نو نت يصنف ةَمْحَو نم يَ بَنِي ىلغ نحت نإ يأ

 هللا هان هذه ٍمْوقيَو ٍليلَصَت © وريح َرْيَغ كلب ئل مكرثأ ُىِنلُو ُديِزَت اَمَف ُهتْيَصَع نإ هباَذَع
 مكذخ ايف رثع ِءْوَسِب اَهُوْسَمَنالَوِهَللا ٍضْرَأ ف لك اتاَهْوُرَدَف ُراَسلا ةلماغ لاخ ها ْمُكل

 ىف اًوّسْيِع اًوُعتَمَت ٌحِلاَص لاقف ْمهِرمإِب ٌراَدقاَمَرَمَع اَهوُرَقَعُف اَمْوْمَت َرَقَع نإ 409 بي رق ُباْذَع

 انين مالها انْوُمآ َءاَج ملف ديف «مؤِبْوُدُحَم ُرْيَغ ُدْغَو لذ نوم مث مآ هل مكراذ
 مِيمْلا رشكب فَمْوَي ىزج ْنِم ْمُهانيحن َواَنم ةَمْحرِب يالا هَ ْمُهَو ُهَعَم اَونَما َنْيِذَلاَو اًحِلاَص
 دخاَو ُبِلاَعْلا «؟وْرْيرَعْلا ُىِرَقْلا وه كبَر نا رثكالا ْوُهَو َيِنْبَم ىلإ ِهِتفاَضال ءاَنب اهحتْفَو اباَرغإ

 ةفَحُم نك نيم . يلا ىلع نلكرلز (*) نيم مهام ف 000 ومال نفل
 همر سوم

 وليل ف ,وِنُعَم ىلع هكرتو ٍفْرَّصلاب كك م
 ارم ا :يامرف ذس لومثا -اهتكو دون حس لبي لود احب( كس ليف ) كس نا فرط كواع موق فس مترو عر

 ( ك- كقري تبلل لي اوس لاا وركن بقي سيروبتم لوكا رابمتاوسكس لاو اناجس( يح ول) كرنب شا! سولاف مق
 ضوانموب ري( تور لديح ول ) سا تس ف مل وكول 1 موق ىري عا( وم جس دوحدناب ثوجتر بارق )وه عسدرل ل ايذادرب ءاّوفا

 ! وكول كس موق قرم ادوا؟ تتم لكي مت ايكري هس ايكا دبي كن ف لس ب تاذ لا فرص ل ضواعم ارب انا لببت
 السموم ) بوث ري مود( وركع روجر فرط ىت ع اا كسا) وكب ولع باج 0 قاعم( ىادش)»ح راكددوري با

 مترا(. فاض كت قرد ا( سدير ذا دالذاد لا) لش تدق راندا( قب كش راب بنا )6س اسرع راب( رامعد

 2111 ل ل را اسس ام يأ 1[! وو هسارل ايد باو# لس لوول نلا_و ثوصرتر شم حس للا ع وب 20

 ل ساو سال ناميارب تنروا لو لال او فوتو ودوبخم خيا حس نيك دابق نم( كش” ع لوك قوق يس)

 نيك لعب ارب ل ناش كن ا )جس قلد ب م( تنفآ )رام كى لش ىت سودوبتم داع كس يقصف رام( قلخت ل يآ
 اجار مشو اوكو كلا ليي لك ايد باد فس دوب( ومجد كي نايف يب معتم سيك رول لع عام دعس اه بو كة سى داهسموا

 روا مث )ل بس مئازبل_كسادخ زم لوم رازيب سنا لم تس احكر اره يرش اكدقلا ح# متوكل وبتتست ننح كو جر هاوك أ مروا لوب

 0 وددت تلهب قم ارز خخ ري وكر ورضومب علَح 1( ع رك البا تانك ء اذ فالق رم ( ويتم سس دارت

 لوي كارلا < دئاز نم س سن زج لاو ع ب نيز) )لاو رك حك لوك داكدرو ياداهتروا اريغوج عسب هلا سور

 رول[ ق6 سيات عفن كوك كر خب كس تنزاجبا كاس باف بسرد كل اه بس تهل نك م ل ل

0 

3 

1 



 مه هر ديأ هلا ودوم ةروسءا رينو رإ 2 موس, ني لج يف را

 زجاع دوا ل بس لاتما هو © ىلاج لج لي دضق لح سدد ىل اشبع كلت كس اين للا كذ اك ىل اشي حس تصوصخ
 ك”ذع نا ح 2 حور )سده رجب مرا قري سي( دقي فااصناو نت” ) هاد قديس راكد دريس بش الي( تس احاحوم

 ىراكوروياريصروا ىداهب كلت خس لو لوب ايل يك ششي كل كس تاب لن 4 ى ىفادركور فذ ترك قش كروم

 نارك اك جرم ءاكدددر اريع [ئدقتب( ل كش تاس سا ولعت ماكي أب اك نا مروا اك 3-00 دال ىراببتود قط رسود

 نولاو ال نام ارجتاسكس ناارواوكومب حس( تيبادب) تضر قب ا فس مت ]ف اهبتيآ ( با ذع) اراب بج دوا( ناين ) لاع

 جس هدانا فرط كت الام كح مقل ا) داع تشزكرميي هت( ديدش) تتوق تبم دج اياب حس باذع يارد اياه كك
 رولا لب شت لايتاشن كر اكددورب ةتيسا ذس لونج ( يسار ءاج ايكه كادت كل اوحا نارين انج - ولا ذر أر راف لا رار لع س ني نش

 2 لل ل ضئرصر كي ايل ايكن لاي كس دمع عمو وسر ) ىك يلا رف لكل ولوسر لس لا

 لولو قدر ونيل( لول جروزتك حس لن ناالروا( قوت كي كبس ةديح ون تروكو لت لكل كيف رف ان ىك لولو بس
 روأ ب دع تالي تلعن( لكل وكول ب نلا قلك لن اينو لا هير تلح ب ملك كس( لورا ورسم شرس لس او ةحيادعا

 ملول نب وخاهكرفك تاس كح داكددوب يبا فس داع موق قول نب وخلك زب( داك ساس كس نع كندا ترم

 00 3 نورت ىلاغي( هس ىرداري) كس نلا فرط كروم وق مروا كوم قم وقوج كاع لأم قرود( 50000

 لس قو_-ب سئوجم لوكا رابهقاوساس ارك رتب( ابنت ) كدشنا ! سوك ولك مقري اك ابك نعد في ًاراص-اهيتوك
 داب[ لمس“ ) ايواسب ليت" يي ىارم ( اهك ا هي حس سلم د[ اب ك لوف امنا بسس )تس ناز( يانب شن (رورش )يكاد لب

 . نيل ورك ع روجر فرط ل ا( لس ركعرغ الدوا( حس كرش وك شح شاركنا لب( كل يسد لن لا قل يدك

 لاوس لا )!عراص هك يكل ( كل واعد )جس الاد ةسارف لوقو( اتاكد مكس قولك با) لاي داود وبا ريهدك
 كلوز نا لطم مايك( م ومراهذوم ل بس متل ) لحتسباو حس موق ب ديما كابس مت هنن ىلد كيرا هجم ( حس

 لتس بش قتاذب لش كلاب لا لاس لل سس آجل سرك داد ناب هداه اجول كن( تس قري تعب )9 تك هر جس اجإل
 كس موري امك يامر ٌةراص( < سي ىلزتا لم لو )<. اهكر ىلا لجو رت لبست لوم حس دال مفرط( ريح )

 تضر ىلبا ف اروا لوم ب( نايب) لد نور كيا تس فرط كر اكذدو ب غيبسا لع رك كا يكر وف قيم تاب هنا نس مايك! وكول

 ؟ ورك جرس كمت سا لن راس ركوب قرع لالي اتم( كس با ذعإل كس .للادج جس نوب قلو: لاء رف تصمم ( توب )
 موك مماثل( كيركءارك )ومس درك اقف سا مسا ريم( كسر هدامآع تاب لا كن لوم عس داي لتدم اذ لولتتخ مل
 تالا تاي ناغا# هذه س ضي لاهذيأ) بلاني 2 داهت جن قفا كش رحم لووك

 0 ارز سبر وف رو( ود تاكل قو ٠ 0 ناين تمم تيا لك عررط كاتس -هر4# لج ض نه زاك شاو ذو

 تاكل تركى س هيك لوا بسن صبيا يارا لاراب سا فس وكون( ضمت اهج سلب كسا مترلا)

 ارؤ لش هدعو للا ( جس ىلاو فس آانب مترج ) ندد نمت( ولا ثا هزم ) ول لامك ب لوح يس متل ل سو ةراص بنت( ليلا

 نايا دهتاسس كس نااوجوكن وكول نا دواوك ع راص نس م قف انتج( لش هسداب كس قنات كنا ) مكارم بج رجب دس لاش ومب
 لم تروص كورك م ذئم وي لزهر تيت لاوس نابل كونان انعحب تقرر( قمارإز دود 2
 . الوا تلقت داكورورب هيشالب( ع تلام ىرثكا اى ماب لسنا فره كل 6و تروم 0



 ”مهانه هر تعآ د! ظهدوم ةروسارسمهرإي 3 موسرلج نم الجر يضتحررشو مج تنل

 دنا لعن لورعك نسا بسس ول لوب عرابسجج ايل آل يا نس كك كروز كيل اق اهكم ل نول ول نجر وا ع( بل اغ) الا ولف
 دابأ 1 كن( نورك )نا مهناك فوذكم 1ك لا دقق نا)إيوأ( كح هاي هدرم ل بك لوك ) كت ساب

 ريغ روا فرصتخووضززفل) قلوب اقرافاس تقرا _ لقرب لراس ياجمال قو / نك برود كن لق ( سلو

 -(ركف_ لي قتال ليش جايك ؤي فرصن
 الداني طه كالسر لوس قي وغت للطيور ورا باق مراو ( س كنل نت
 مص اسس تل مصدات لكني دات هس تس فو النا قريب جس م اناكلييثداع- توج دعب لاسوسوم آل حروف تررظح_ جس حس لع

 د اسوسر اح اي لوم لاسوسر اير كووج ترضضح -<س داع ني دول نب حرابر نك دّلاربك ني دم يرسل بع بت ليل وأ
25 , 

 ده انرلدام آى ك تيادب لوقكن ب اخي للب شت تموخروصتتم ضنا مكليماال

 باقم هس ىدازآ اكل وحا فلاغ عدول ك يتوب انريخإ يس هز ةركرماظم اكسس ردا" نورصتتال مت نورصنتال مل
 هج لاكن ا امير

 هلَسُراوصعو_ع ديكو تكي فلختسي- 2 مكتغلبا دقوج_فوزمبا# اولوتناف

 انج تس كى رول ورك ليئدروا تس بوب مسك [ضشا تيب ىن وقل ركب ذكى كب بج مول له ن وتلا نانا
 لوح ارازمكس مالا مهكر يح اساء عراصء بيتش دوم لا لبس الكلي اك تنج رصح ل ايسر كس دوسا نكرروا لاي نكر

 كل و دوش داج نديم لب عراصرد يك هكر مانكس ماس نب مدا نبرعاع نب دوس م: كل هرملت دوملث

 يت فام لن ل ىفوك نسي تر" - ضرالا نم ابارو#ن بروم نب ديبع نب راب نب فس آن ب هربت نب ٌعراص

 -ضرالا
 بارااب راصؤتت ع مذال بار بيرم _جس أني حس داوادبي لاقت ني زك فطنروايرونم وام مكيبا قلخب

 ايكل اعتسار م روس نانعء اراك فرت. ةئيب ىلع تنيك نا ئذاهدانسا تس فرط كك لقا م ىرعت
 -< افي تت فاضا فرط ىلا تيب روا ايكايدركا روث هوسات ايكبلاطم اكس كد رب قنا حرب نيت ا ةقان- تعال"

 ب ام انكر ىتماعوكى ا ءوسب_< اين ايكدافتكاهب هيا ررطك - رحلا مكيقت ليبارس . هلا ءام نم برشت ىا لكات
 -< لفاو لبي سا ىف 171

 هردرز زور طك - قو كلب رو كنا -ابر هدي سوم كألب كس لاءقي اديب اكل ثا ذور نخ ماياةثلث

 -كدملا الب ركوم هايسور زور سر وا 2 7 .رسودروا كارلو

 < اب داجايكركوكائاسم غلو تو كم السلال عراصودوم ترطح رجب كس ماسلا يلع عرف ............: تاي ليلر

 دئاقف دابق ليوم لولا وسكس لا رك دب لطلاء كهبعس قم كل صاح كفو كس ةوم رح ...........:# عترشت لج
 هك وج ضاقت كلر ءاوا ضير ب د لوم ليراو ريماو راكب لط كضواخم قلك ل ءادتفا ضف اان تدقيقتت ل عا

 هادا وكر ل تسوكو



 "ماه هرعت 4االهروم ةروسا سودا 04 موسرلج نايل اج ريسضتعررشو م: ننال اهك

 00 2 شعروا ايدرتراكتا حس سرد نااكري اص نلا هس م وقر يلمع للم :بماو اك روكو ى ذوب ترح

 يو سار راب لج لال او ل زوج لشرب لل وووبتم نا ولم كل شا اوم لمد كيد دنس راج دج لاش اب ىلا لوك
 تيا لادا لف لادا دوااللاب كس م لل ناس لن ن هس ل 2 هي مدام ف يك تس يع لوو سس داك ا تس سن قل ىا_* لك لاب رأ لس روا لاا تن ل ل ر# ناش نلت حس قار ع طرا لك ع ل لاوروبخ# 8

 وه كك ناي ذب رواد آت الايه

 ل دس ذب ب تحج دام لك نو دوب هس داب تك ارم: باوجلا باوج كم السلا يلع ومب تررطح

 50107 جلع ركن الغ هس ريم كك وج وويخم يس رابصروا مبا - ل راكورم لوا لوووبتم راب ل ومحرك العا

 درس لع هوسات نت غيت اك ريم -جس راكددو ياك ب سارا يموج سي دقلا سور اربح سس هب لود ومتتمت نئ اس ورجل ا رايت

 مروا - لك فس اج لوم وق قرسود قسد ىراهبت باطما ىلا ناو قالو ناج قيس ايل ترج خد نس مقتس فرط كيس با
 - كس دم كالب شدوا لي تاجنذس لونم وماكو كمن انج كح ومر اهود تس كركالب

 6 مكبرو ىبرتيأ ...........:ك انشأ انعس تيبولاديح قرت نرثي تس تيوب رديح لن لرشم
 تقال صاروا دوجوم قر كدرورمو قلاخ كيا اك اه لترا لحس تاب ل اوك وه وق[ كرش انقل رك هس يب تاب ىلا« ئاراس
 2 تعكب نان كب وتكلم تيبولا ديح لك كر ىاركى راس نكي هت نة عس تيوب رديح لوو ثم تفاط كى ا
 - تيماج ل كاجول كانا ليم كس ىادوا جس ايك رايقفا اك فرغت ليمتد لإ قايم رصد تختم كس قلتو دوربب لامك
 وم نساء بسر لك مروا لوب اترك وفل بسر قلبي تن سب لسا سور اريك اوت ب بس طم لي

 قرصم*نعارفروا تس نا راسب لشلرسو مل ارم داع م وقال سس اجزم مولخش سس خلا داع كلت تي ممم: : ل راكم و

 نتج نثن_كل تنس ا ابكاك وذا لح شكو مار وا كت تس رك ىلا رف ان وفك لولوسر كس ادخ ماو تس تس اوبك يآ نيس هرم
 هس تلالب كل هس لوكوليا_ ةلع كي كس نات تس رسوم دوا وب رككم حا نادك تاع فرط تلادعو

 ش انكم ايكرولاوس

ٍ 1 , 
 ساوركى ون كرا! لوكولم كس ير صال اكدظعو كس مالسما يلع ٌعراص تررطخ م ومضو............: ظاعو أك (راص تررطح

 لس لوكا وسكس ملاعراكددورب رج يدركوا اوك لع ذ حس مترو ايا دهب حس يفالس مكن يعز ليا ساد ليو وبتم لوكا وسكس
 -ةاجوم عروجر فرط كى اواو ذاب حس 0 حسو قالك

 ىراس نايك ورك امنجر لكم دق ل ديما ىؤب ىذب تس تاذ قراهبت وف لترك ىل وب موق ............: بساوج مو

 ؟وم تح احا رك شكرب ليس سس نادوادم تك اصب ارب كن وكر ذب سس دامت الكوي درب لكل لش كان لي ديما

 ضيم .....: ل تس اجاناركى وري قف اومكس ةسار ىئيامللب تقكت لات اوشن لب اقوكق ترانا ماو
 لاروا لإ جسارم تيلبات كسا كول ل جس ااجوماديب لش ماقد آاكت يبات ىلو متر يف لوك كن بسج كس لآل كت تبي



 مس هر تيا 44 ااطط روم قروس اعرسبورإب اء مومرلج» نام الجر يضع ررشو لج رن نال

 ماع داع ا كعك أور مان اك لوداد باب ب كادي تنم دك ئاق لي ديما كذب كذب تس
 راس اكن هكا ذب تير كن علل نسوا ني تيل وم نوركل ول جس انو فاض كس قف رطروطروا شور ماع كن اوتج بسير ك
 كلر جلب - اج قو تدرك وكو كس اوب مولعم نفث تراي وجاك نر دقيبرط اكل اوشا ش داو ل فار ندري

 كاد كرا .اهكذس اص ترن” ساب و تاور او وكول فرط كى ا دوا نس اج كى ورتب لك ها لوم تتم اي تك نت
 احر ولو 0 ل ل اوتو ار ىكاتسرييصاو ملي

 (س- لاين. ضكرب را _ مك اين ناولتسا هت هذاك ادغ قس ليلا ترمس نقترب ورك اتباع - ص ترابط اك

 2 هد لا لن اتاك آس ارك اهو كت بلم كسا رن لوك نالعاك لاكن ل لورا كرات

 دان راراشخا نش وتغلب راس رتضررا ذوب ترتخ نك ل ثك_ّلاب تاهنذ لون ماكل 5-007
 كل دانش انس لا برع ل ارواج اوم لب كك بر عروب اك وفود نا لترا

 قكرج فروا مارآو تحار ى دايت دوت عاطرلاوب مولع سس خلا ١ورفغتسا موقنيو تي: :تابآ فن اطل
 قير وزا د تيتو ب الأس ا لون نا قل لكك 1 0 1 لك

 ايدركر ان اك وتب سيت ع ايمانا راك اكن نوبت ضن اوم مولع سس خلا هلسر وصعو تمي آ- اترك يه اورب كك
 كس لاككانكاعو كسك البى تن ف نب كاب مولع سيم "خلا داعلا دعب الا هلا تي أد حس انج قت كيأروصقناكب سكوب ساب
 -<هس لف الغ

 0100 هدعَب َبْوُقعَيَو قاحْسإب ىأ ىرُشُبْلاب َمُيِهربإ آنْلُسَُر ث َءاَج ُدَفْلَو

 ْمُهَركن هيلا لصت ال ْمُهيِدُبأ اراملف ٍيِرشَم (موِذَيَِح ٍلْجعب ٌءاَج نا ٌتبَل اَمُف ْمُكْيَلَع

 نطق ىلإ كس نإ ُفحَت الاَولاَق اًدْرَح ةَفيخ ُمُهْنِم ِهِسْفَت ْنِف َرَمْصأ سجْوَأَو ْمُهَرَكْن

 هؤخسإب اهنْرُسَبَف مهكالهب ا َراَسْييْسِإ ُتكِحَضَف يدخن ُةَمئاَق ٌةَراَس َميِساَريإ أ هتَرْماَو ْمُهَكِلهن
 ظمأ دنع ُلاَقُتةَمِلَع ىلْمَوي ُتْلاَق هارت نأ ىلإ ُسْيِن ُهَدلَو (مْوَبْوفعَي قخش دعب ِءاَرَو ْنِمَو
 لام ل ايش ُىِلْعَب اًذهو نس نِرْعسو ٌمْسَي يب ٌرْوُجَع انأَو دل ٍةَفاَضإلا ٍءَي نم هلم كيلو
 دل نأ م بُيِجَع ٌءىَشْلاْذه َّنإ ةَراَشإلا َن اذ يام ف لاعْلاَوٍلاححْلاىََعبَصَْو هن ةِرْشَعحَو

 يب ايلا لأ اب مكي هاكر هللا محو ردها رمأ نم َنيِبَجْعَتَأآْولاَق ِنْب ِنْيمِرَهِل دَلَو
 هت َءاَجَو فْرَخْأ لا علا مير نعبد اف رت هم. كيج 5 16 ديو هلا ير 2 لد

 ةئانإْل ريك ميِلَحَل َميهرُلا َّنإ :-ْذِطْوَل مْوَ ناَش ىف اَنَلْسُر ُلِداَجُي كوع ورايت
 -» 3 ا

 اَهِيف ٌةَيَرَف َنوكِلْهَتْا لاق ال اوْلاَق -مؤُم ةنامؤإل اَهَيف ٌةَيرَ نوكلهتأ مهل لاقُف عاج 4 دف ٌبْيِنَم ةاوا



 2 9 عت 5 2 0 ا 0 ها نيا
 مع ممسق معلما م ااوف روم ةروم ا سكورإب ٠ موس لج أهم اج سنن م ع ب لع ايف

 رش ةعبزا اهيف ةيْرَق ىركليتلا لاق ال اًولاق انم وم توكيرا اهيف ةيَرَك َن زكلهسفا لاق ال اٌولاَق نِموُماَتاِم

 اهيِف نم مّلَعا ُنَحَ واف اطول اف نإ لاق ا اولا َدحاَ َنُْماَهَيف تاك كإ متي َءرْفآ لاقل اولاق انمْوُم

 ميكالهب ْكْلَبَر ُرُمَأ َءاَجُدَق هَل لادجلا اذه ُنَع ْضرْغَأ ميهربأي اَولاَق ْمُهَتلِداَحُم َلاطأ امَلَف خلا

 قاضَو مِهبْبَسب نِرَح مهب ءئِس اطل انْلْسُر ث َءاَجاَمْلَو هم ِضْوْدُرَم ُرْيَغ ٌباَذَع ْمِهْيبا ُمُهَناَو

 هع بيع مْ اذه َلاَقَو ُهمْوَق مهِيَلَع فاََحَف ٍفاَيَضَأ ِةَرْوُص ف ِهْوُجْوْلا كاسح مهن اًرْدَص اَعْرَذ مهب

 نومي اولاَح مهينجن بق لبق نمو هيَ لإ ْدْوْعَرَْي َنْوُعَرُهُي مهب اًوُمِلْعامَل ُهُمْوَق و َءاَجَو ٌديِدَش
 ْمُكلْرهطأ نه ّْن ٌنهوحُ َوْرَتَف تب ءالؤه ٍمْوَقلي وُ لاَق راَبدالا ىف ٍلاَحَرلا كاين ئه "ِتاَيَملا

 رثأي مْدْدْيِشَر ُلُجَر مكنم سبيلا نِئاَبْطأ ٌىِفْيَض ىف ىنْوْحِضْمُن ِنْوُرَخَ الو هللااوقتاف
 ُمَلْعَتَل َكْنإَو ٍةَجاَح ّقَح ْنِم كِتَب ئفانَلاَم تْمِلع دل اًولاَف رك 4 ِنَع ينزف ورتملط

 ةريشع ه0 ٍديِدَش نكُر ىلإ ٌىِوا وا ةَفاَط ة رق مكب ىل َّنآَوَل َلاَق ل ااجَرلا ناين نم هم ُةْيِرئاَم

 كابلا آْوَلِصَي ْنَل كبَر لِسْر انإ طْوُلي اًَوْلاَق كلذ ةكيلملا ِتأَراَمَلَ 0

 007 ريان ميطع ىلإ لخأ مكن تلي او ليان ا عقب تللفأب رف شب

 آَماهبْيِصُم هنا اهيِرَسَت الق ىأ ل لهل َن َنِم ءاَنثَيَسِإ بصتلاب ةَءاَرِق ْىِفَو ٌدَحأْنِم ٌلَدَب ُمِقّرلاِب كلداَرُما

 ُمُهَلأَسَو اَهَلَمَعَف ْرَجَح اَه َءاَجَف ُهاَمْوَقاَو ُتْلاَقَف ُتَقَتْلاَو كح ليو اَهِب َبَرْعيمَلَهلا لْيَقَف مهَباَصأ

 ٌحْبَصلا سيلا اوُّلاَق كلذ نِم لجغأ ُديِرأ لاَقَف حِبَصلا ْمُهَدِعْوَم َّنإ |! وُلاَقَف مهك ااه تقو ع

 ىلا لي ءربح اَهَعْفَر نأب اَهَلِفاَس ْمُهاَرُق ىَأ اَهَيلاَع انلَعَج ميكالفاب انّرُمَأ َءاَج اًمَلَف +. بُيرَقب

 راثلاب بم نبط ةيَجِس ْنَمةَراجح اَهْيَلَع اَنْرَطْمََو ضرالا ىلإ ةَبَولفَم اَهَطَقأو ءانشلا
 ُةراجحلا ىه امو اَهَن ٌفْرَط َتلَبَو قنع اهب ىمْرُي نَم مشا اهيل ةَمّلَعُم ةَمَوَسُم حبات ا. ءدوضنَم

 400 ملعب ةكم لها ىا َنْيِمِلظلا َنِم ْمُهُدالب زا 5

 روا ىف ٌقامحا ح ترط> ) هت حس آركفس قربك خ لاي كس مخرب تشرف سا ين دامك سدت 0 هر

 او انتي كي روف مكاري -اد باو ل ل

 لا ىقب روااوج( اهيذججا) لح وت بأ وأ تح ذب نكح فس امك وتد كس ناك احكي د فس يارا 60 لا (اوااح)

 رواد لا كس د كن د مسار 1 فلالب شتا ) فرط قوله م تمور ذ لوب نش زا لوس طخ ىض لو ) ]©

 )رو "ون سم كلب هحاموا موق ) يي نم ودا نه قير تئاراغ ق ا) نك ل د ا تاع ع كارا



 مسمر تعا 4 اج دوم قروس ارو را لل موسدلج» نال الجر يي حررشتو دج 2 نياك

 ىككورنز لوو نا ٌقاحسا يوك سم عز فكس ٌقاحاوج) كت وقيد عب ك- احا روا لان كرفت و خ ى ٌقاكسا لجأ نس م سب
 فلا لم لا -ج اتامالوإ يش ةداع ساب اى تفاوي) ذب كا كساب لولوي هو( كح لاك عد وك وقنا لب نساك ليد

 نام بلل نايس رعيدزا( قرع قري كلاس نان لن زج جلوب ايغاف ض بلا( عناوغالدب تفاح

 تاباكبج وي( ع لاع لش ىاوراشا ما ةدداههس بوس عسي لاح اهخيش_<سرم لاس ل يثوس ليا لن ) ل

 نارئاخ نا؟ وب للركب جش( كتررت) لوماك را مث ايكابآ نس قت وتشرف ( كوم دالوا قس لو# ديور كاك ) حس

 متالربا بحب رج د لن ( كرك ) لاو ناش كن شب« نأ - فيرتذلا كك سس - لا متكرر ل لك اروا تصر كدشلا ني( مكاري )
 نكت ( حس وتشرف رام تنس مت لن هس ءاب هس طول موق ل طرت كوخ ( لج )وكن ارو يكرر ود( فوق )شيب دنا تس لد كح
 يئانج )ه2( كس او ف رف روجر ) بلقلا قرع ىلو مرن تس ذب( لمت )راب يع اورو وقف رك 4

 مطرب تررطح_ لي: لوب رف_ لإن تجار نيضؤموم نت ف لوم هج نس ركاب يوكل له نع حل وتشرف

 ؟ لوم جسر نااهطسم مل ب لج لس اا رفد سك بيك ؟ك ورك يئواج لأ لوم تجسد ناامفسوسوو لمن قتلك ياسرف نس

 نام كيا فرصا اجا ايام رفد لك وب ؟ لوب تجسد نلاطس ووج لبي قست سال اجل فسس مسارب ترتر بايك رع
  حخلااهيف نمب ملعا نحن -ايكل طع لوتشرف_ لل تح السلا هيلو بش اكياس رفد سسيوكرجب لاهل وماجد

 -ود فس اجوك( نحابم شنكب) تاب للا با مكاربا سا دلك سس وب ةشم رف قف قر ىلوم حر دقو در لك عررط للا ككييد بحب ليضر

 بج ري وا [نلس لل عرررط قلوب ساب[ ب ءازطع ب نلا دوا جس اك( لت داب كح تلكألب لكنا) مكر اكرروري اب
 تش رف لقول )سد كك مكي دوا سل تس( مومن ) هديك وكي ح لآل لوتشرف نا طول ننس لاي لح طول تشم رفع رام

 تب نداك آكل كدا( سد تقرادركرب لكم وق ىف ا طول ترظفح كل لات 1 ليي لش كل وف اربع تس روصو
 ناا) كتي دوا( اوه مولعم ناك وذ بم تسروصبلو ف نلا لي بسحب ) نس آن و هس ود تكول ملى كلا دوا جس( تن ) راع

 لايت ريمي !وكول كس موق ريم سا( كوب مالسلا يلع طولك تطاول م ) ىت هنت قاع كس لوم اكل وقم ان( 2
 ترييضنوك يجب تاس كس لاوفاربم ريم دوا ور حس دقلا لج ىصاخ جا ك- قرابمتي ( وم َعلَح رك داش هايب عس نا مث) ل
 لح مولعصر يآ زك كولو( لح ور قارب دوا ةساركتساب جوج )؟ لئلا. المب لوك بي مايك ورك سم ( وسر )

 لأ توم بو ايكل- هس ا.رف( تطاول نم ) ع بلظم رامج دج ليث تن اج ل ب آدوا لت دورض لول ويتم نلا كيس آل بين
 نر رطجا قراهق ع كس كرد ني لابي نانخارع) تتنك ارع 1 ن2 داس لوب( لن )دزه ب نر
 آي تفرط ككراكندوب كح يبا طوليعال_وب تش ف( و لاح ترو بج ل وتشرف يضر اني

 مك تيما 3 عاج د ل 1( تس تيبن ري قل ) لج ليي فاسد لكلا ذل كس آ- لا

 كون كيس لاب رك نسج تر م لانو هو حسا لينك ) كبد دكر يي لوكس لن قرد كلج كرك # وكن ولاو

 ( كي اهتدى ويب تنس ءاشتا لها تاس بصن لبي تأ ث كيانات داع لاو ع 6 ودل جا

 نكي ا كل تنل ضو قياس قدي دددك يس تسد ك ضن انجل آي لورواوج جس ىلاد فس [تننآ تو قري لا
 358 وتس -اكارك ري كس ىلا م ٠ للا فرط رعود ءروأ * موق وسلا ب“ هك ح_ دع فرط كا تناسب قاعي دوج ركز

 <س 6 عرتتقو ورقم كب ااذع كل كس ولأ نا( لس يك ف مجول تنفو اك ب اع حس لاتشرف ل طول ترحل رمح



 راسو مك عا # اج وعم روج | 3 لاو موسرلج, ني الجريش ررشومم ا

 د ل 010 واش ما ايد باوج لس نوتشرف اوك اجا كي تاو وق لب لكم السلا يطع طوله كلامو

 نا ل

 عد رش خاسر تي( خو هس لل لأ 73 كتل نا زر رول( ب د كتي كس كاس دنوا حس لاب ور جيد وا كل لس كت نل اج كنج
 500 00 ا اهتم ان اك وكول ناب كلا ) ب ومد ناثنرب نل“ ل را

 - للا ليكرودوب سا لولاورل ) لوم الث نا( لايتس كنا اب مب )يروا( 8ة موسع < فرظ كبر دنع)ت

 1 اا رلل 4 م رفا نبا < فالتخا رارعن كن وتشف نا السر 1 : بيكو ا

 م تو 7 2 تش رفوراب كيدزنهس لتاقمروا_ك تش رفو ل ساد ىكتاروا- نرسل 15 ًّ
 2 طر رالف درروسإر ةبسروا كت تش رفو ءايكدك ب تك قرس_ كت دوا تش رف تءاسوارمخ كس

 .مااسايلل اعتسا سمسا لإ ل باو فس مالنا ترضتروا اهي اخرس نش نس املس ىا .امالس

 هية مخرب تنر“ دلع كما لرب لا ناله دنت اوجري تسوين“ اتا يح ع مكيلع مالس ىا

 رن نإ ا م ع هس ل نويل شك“ مكيلع
 لي“ مكيلع مالسلا' مال ملا دتبا لب مالس السارول نتي د لكل يب تروص كورك و باب روج للحل ارغنتسا وج سس مال فا
 نايا بس انمريخغ لبي تاقالم لوادج اتم مابي اكررضتس ىلعقتاتاجابك “ مالسلا مكيلع وكاس ايكايكم دقم الو افتوكمالس
 مالم لا لمت هلي فطع اب ساو ىلا هتسس ديل د1 كس ةاذرك كارد لاك كس لا ماهياري ىلع“ مالسلا مكياع' مالم لاو
 د رو ل يس حاف لذا هيسدخت مهمدخت ب لناكمو ع هيي قام الس لورد سي مكيلع

 وجر اش لث قالخا مراسلي 37 لا وركز ارنا رن نرجو ىلا لك تارا ل كانت نم لل ايهم سرمد

 قلد: ل اة اسدعب ذوب رماهن كش رفع ناش لا
 بوقعي_ت ناك ترتتتةس:اديب لبي |اسودو# ا هربت حس نفاتتسا تر طح كي سا ترط> احسب

 اهتز دل انلداجي- نق فاو ض نو ذر باج وتلا ل ل نرد لويز كس دعب بو ا س بقع

 - ل هت جس رركتس ءارصا كس ذس الثكياعراهلنا6ل نسا يدك باعك 1ع نوار كابر يقف ليال
 -جا دكت لال بين هاوأ بينم ةاوا

 مالسساءادقتب ادم انج - كوم تاجا عراك عت نورقاكروا نال قو نول نبك قت ول حرر تخ ازكي دل نادي

 ”ةوق مكب ىل نا ول. لشوم ىت ناين ادوات رتب لايجب لم قبل دارم قت اهبل تس يت ناب اهيا لكل
 اكلم رسوددولا 1 ا لا

 راو 5 مالى نا للم لقب لي لكس يريج# قرص - 5 م ةيرااجابا سن( يبل

 -ايكل ايخ ل واو سد عوج فرط م لاتترثلا حس رلمت موو لعب 1 انعم

1:1 

 000 ا راج المر اكتاعقاو ل لولو مكأاريا ترضدر عب كح تاهقاو لح دوو داع رون موق همم ممم : 50

 ماس اتوب مولتن اقفل مكبطخ امف لابي جس ايا يكركةوكعقاو لس طول ترطحدعإ كس مل ربا تررطعت لبي تارا



 مسح هر أ !!له دوم ةروسلا سسك رإب لل ١ موسرلج» ني الجر ييضحررشو هج 2 نال

 بيرث لايقسب نر وا كتمعانج لا كيا ل وتشرف ل لون ود كك ناي انك اهب علاو اك ولم ولروصقلو واي

 يت مخكاربا تمرطن> أ تمار شبح اص لس وا هت يبس كس نلاراح وا هيت كس محارب ترضخ م اسما هيلع طور 1
 لاش سراب كس نلا ف مخخااربا ترضخ حس جي لك تايصوصت لوك انوكىن نلا دنس نس درك ماكل تباين قف ماسلا يلع طوله
 7 م هك مقى سود اصف كيا حس ل وص وثود نأ ررط ايل اكم قر افسروا ل ايخ لداتك ترد نوتشز

 ري تصحو ثنا الل ىلا رار اكره ركن امو مولخسر كات ايلا يكر كو ىلا وكن وصقل ووو ناس هوجو نارك يضر

 رك ودرب باذع اي كس طول موق ب قى اي تعاتب قد نيد لآ فانم تراب ول يتارباوج تسع امنت ىت كيا <
 0 ايكابال انلسرا ظفل كلش عقاو لا حرر ك وصآ لي كح ىكا_ بس دقو كارول م وف اروصقنا اوم مولعميسس لج ب

 تس هراشغا فرط ا لبي بولس رف ئاروا سقى تاس ت ءاج دقلو ف الفكس لور م اعءادتبا لدتادك مك"اربا ترضخ

 ش ش -.امت اب[ يئابسارذع لبيد خق او لا حرر لك تاهت ا وراك

 ناكرتشاب روا تروكو لك لطول ترضخ ل عرار للا 00 : قلخ كت ياك ولو كا ريا ترطح .....: 4 ورثت 3

 ىو موق كيا قدرتك انابود فس سوتشرف جنانج - لوم حس ركز كس ىت نا اتا كت شكر ك- ىل-قكى دوكم ارب ترضخ ليي ربخ كت كالب كم ودسدكزج اق حلاو ل لا تكن ويب ساي ددوج -تك رهف ع قبلي مودسرل آس دار شتا كح مكارم ترطحوج تل يلبس كح نلاراح دوا هيتس مخارج ترطح طول تبرعت كيس ل تارا لاح اك نات مددس
 وتشرف لج تراثب كت دالو لك دقني توب رجب روا شد لك ايا ترضع حس نقيس مرام تيرطقح سود - ىف تكألب
 كك ا ناد ىكا هس الاد نسم كالب لش شاداي كن ويلمرب .قالع اكدرومتروا مورس كك درجت كت اب ىلا ندد لس ع اكل ؤتالب كى يربو راك ا لب كرسو رول اق نالعااكل وار ماك ى لش ناميا لش كيا لك عرالطا كلاب لفود تذو كي ايدك
 <. ىلاو ذكى اركي كك مانقسا بهي رقه وردا لذ هس دركراتت ليا رانك لليل كى وع د تماثب

 اه ف الع باداش دايز سس بس اه ن يطسف و ل اكو رومروا مورست كولي اسود فيا اك لارج ذأ ا اكتررن

 لوأوو تفو كيب هذ ىلا تردق لب - ليوم ليلاس رخآلاب سك ركل ب انت كولور انتو دراسس تدرطتح كس مولعمروا

 دق باداشو سرس صرح لكس ملا ني اداب كن ويطمرب هو < باداش هذإيز تلبس ني زوج -ةكيسد اطهر حرك

 - كل ث درو اراب لبطل ككل وب دصالا كت اجوجرثبسرس حرر لا كت اعاد باكي كوس لك روج روا_ كد وم

 لل اسارإل رب تداشب وا جس رت كت حراك اورج اياه 2 هدا لاشف لنآ راع اكو رومروا مورست انج

 قرسوددوا هراسس كدت كيا لكم سئاربا ترضح يق ليوا قع زورب زور لسن ارمي دوا كوم شادي ىك قاكسا ترطح لا هق ارز
 خا سس ىلا زد نيترو ايو ودل م نابي كرت الوا لوك ورا نكي سماد نامصاسا تررطتحع سس هرج ابد لإ

 - كس ةمادبي ٌلاكسا تررطتروا للبت سراثبا ب

 كح ناهي تت كااربا ترطح حس نس آ ل لك ىلانا كس لوتش همم : لك قانم لس توب يفوق

 بلطم عذ_ رك لوقت ناهكس نامجم دريك ىو لدم لاشي ب ست تب حس ف امكان اناعك ايك م نامك كس اك لو«
 ارب اوم د ووجوم لم اسود لوكت فو لاح لل مارغ ناكر اق اندم تدادعرول كس لب طمس وتس: كس نا
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 -تههتلى-[-[ [ ت12 2 2 ا سس 0 رو

 < لاك لانمكس توبنفوت بدي لب

 نيل ىز تح فول كازو...“ ...:ايل ناي وك وتشرف ىوبنتسارف لب دعب رك لوم ليج لن ورش

 تك نا ناي لوم ل ا اح وول تلا قروا تيوب تسارا لا اق نس و ل تأ ننال
 مك سووا سمبو كتسارف وبن انعج ل  مكبطخ امفروا < اتبراتوباميلا كلش تاسوصرواايل نابي سد جدت
 0 لكي مولعم بج رج د كل و؟ لي هد بيدا كلدوم قالك ريو احكي هراس ترتر لعدد ملوك تأ رورض

 < لاى أرب تاب تايدك - لوصف نارقر فاس تتم ورد نح لستر

 نكاح لج ترو كعلم نا زاب ىتاسب ءالؤشه :ج- لومدالوا كى لاش بم لموت

 قفل رطاء اج تس نلا - ل ل دوكروا لايدبت قي ا ىرامهتج لاي و بم يدك نا رةيركيترفالواد زي تمماروا اتت كس اب لزب
 يدرك عراكت اك سكس كت لوم قت جراي لو ركل تتكومم ليتوارم كلا لاهيب ف لاي لس ورك رول تي رورظ يا ب
 رو تاناشن كس تر لانو نول نام ارم مولخب حس تاياور كر نسر تب لع ىلا ولد لما بسس هو توك حاج

 - توج لال م لوري ماعوج دكت سوم طيس شوقا تيب وص

 ني زي - ايد وار اسود اني و ملا نختاكن لي ن كيا - لج كح كن ناب بازعود لابي 000 : ار ر وا بالقثا

 هنو كلاس نع زاب لافي لش رروص ا نكي ايكتي درك ارتب حس يوان آرام بج دوا لكى و ثلارك هس وا

 لولو هدر روا لمي رز بسج لب - لب كل نحب ل و4 ل لورا سل لوب تكف يطا

 نا زروال نب وك تدل ةسااررتناال بمحل آت وو كلوب لماوب عز و نس رك حكجوتاس
 ؟ لبس روص لوى ارب لوا جددي وبدي رب ر واو لح ا

 هس ذب ىف نام تاب ؤتت قوم ابد لاب ب تنذو سااض قت باك تعيب نب ركل نس يبا ............: لص نيش كس لاكشنا
 - لوم لاب رروص لوو را 0 شا ل 7 2 د ارقي تود لاذ

 ليك ررورض كيج ليجرجب ون - اب اناءدن لاب قيسضافت كن عز تقو ىلا تداع قرر وطب كس سب تمدوص رعود

 كرم شكل اتا لوك لارقيروا كس د

 هوم كر ماب حس توج رول ايلا يد تملا ونون ا هت كك هر ل قتلوا حس لي ناك كري ذل ضايج ون رسمت

 كك وم لودي م لاك كب رشي لكك وبا ذع لاوفوو نا يدك ايكتاي درك ارتي م نات

 رباط بابساروا ناءرف ديدش نكر ىلا ىوا واك طول تررطخروإ .٠ توم لاي ىلانمل لاكش اقتن ىتب

 ب لك ةرررط سال نس و لاو هتنش ةنيبخا مانقدع كل ناار اكس لن ىن 2 ثي دع دخن انج ات ا كات قبس رك جون فرط

 نب زرجيئر وا وم ايآ[ب ا ذعاكى سلمي ناك ا ةحبصلا مهتلخاف لف تيأكلزع_ةساذس د لاو كىك

 جس اتزب مولخمسس اف كانلعف لاب هل اهيلج_:+ايآ كف # كارتير وا كلا



 ةهعه ربعي 1 4 !ططدوم ةروسا؟سكوراي اه موسدلج نال الجر يبت ررشو مج 2 نالاك

 طول تير طر وا مكااربا ترطحر انج تنوع لاسفل وكل اك فد ضنك ترصد بسلم ارك لع معطر رك مارا

 - انجب للكل ع لبو لواوك وتشرف لولوو

 تعا-عح اسوم بج بايسادوجواي هك للكسر نقيل ب بايسالا بسم اوبب مولتسس . خلا زوجع اناودلأ !تعآ

 - لو لَح ركم الك سس هوالع كس ءايبنا تح رفكاوم مولخسس خلا نيبجعتا

 ايلتس رفلدايعوكن زج سيك مت اي لاذ ميرا ترطحوج هت شااكن ان ماتم يلام مولعميسس خلا بهذ املفتعآ

 اكففرع ل هلي اقع كس تمل شر وا لج ل قرشبب لوز ىطفروا ىرلاوم مولع خلا ىتانب ءالؤه تيأس
 - لا ل قت حل ىقتادب ليطرشب_ ب لي بقعا

 اوضقنت الو ُهرَْغ هل م ْمَُلاَمهْوُدَحَو هللا اوُدبعا مَْقلي لاَ ايش ْمُهاَحَأَنْيَدَم ىلإ اَنلَسَرآَو هع ير < م دامق ل
 ير هم رت د مدخلا م ب م م ا و 1 هل م لا ا 4

 اوُِمْوَت مل نإ مُكْيَلَع فاخا ُىِنِإَو ٍفيِفطتلا ٍنَع ْمُكينعَت ةَمُعِب ريخب مكنزا ىنإ َناَرْيِمْلاَو َلاَيكِمْلا
 هع 7 22 و 5 روع هال يملا را ماس مرار يل 0“ وعل ماو عع

 ٍلاّيكملا اوفا مْوَقْيَو ِهْيِف هِعوُمولٌراَحَم هب ِمْويلا ُفْصَوَو مككلُهُي محب 0 ٍطْيِحُم مْوَي باَذَع
 اَلَو اًنْيَس ْمِهّيَح ْنِم ُمُهْوُصُقنتاَل مه َءاّيْشأ سانلا اوُسَحْبَت الَو لدَعْلاب طسِقْلاِب اَمُهْوُمِبآ َناَرْيِمْلاَو
 ضار كراع وا هكا مد و ١ فاو حنا لقمع مشعل و ضب العا مو يدر تم مو 97 نا 2

 ٌةَدك وم لاح َنْيِدِسْفُم اًوَدَسُقأ ةَئَلتمْلا رسككب َىثَع ْنِم ِهِرْيَغَو ٍلتَقْلاِب مد َنيِدِسفُم ضّرالا ىف اًوثْعت
 م ل 0 ور ياو 7 ريم م رار هو مود مرط“ ىاىإمذ ردد 0 ري كن يمس ريدر 38 هءام

 متنك نإ ٍسْحَبْلا َنِم ُمُكَل ري نرَوْلاَو كلا ٍءاَفيإ َدْعَب ُمكَل قابلا ُهَقُرِ هللا تيب اونعَت اَهِلِماَع ىنْعَمِل
 م فوم مرام ار داو 0 2 ,ه و 0 2 000 . معلما جمبي ت7 دييمملوا 7

 ًءَرُهَتسإ هل اَوُلاَق اَرْيِذَن ُتْنِعُب اَمَنِإ ْمُكِلاَمْعأِب ْمُكيِزاَحُأ بْيِقَر و ٍظّيِفَحِب ْمُكُيَلَع انأ آَمَوَنْيِبِمْؤُم
 ىف لَعفن نا َكرَت وأ مانصالا َنِم انْؤآَباَدِبْعَي ام كرتن ْنا اِفْيلَكَتِب كل رمات كلاتولصا ٌبيعشي و هاف اعل وع < ماو م مع ف عر عصر سم داو ا ع < ردد ا 2
 اوْلاَف «ممْوُدذْيْشَرلا ِميِلَحْلا تنال ثلنإ رْيَخ ُىِعاَد ِهُيَلاَوْعُدَي ال ُلِطاَيَرْمآ اذه ىنْعَمْلا اوشن ام انِلاَوُما 2 ردد 0 اا الا ل ا ا ا ا را روب قاس ادعو روم
 ها اع ظهر نا ا اف ق0 يام رم عرس صاضصم ثور مه هعاو قامو سول جاع اق و ج4 ديس 0

 الالخ انَسَح اقزر ُهنِم َىيَقَرَرَو ىبَر نم ٍةنْيَب ىلَع بنك ْنِإمتُي َءَرامَوقي لاق ٌءاَُهِتْسِإ كلذ
 0000 ا ورا م ١ 0 0 و عمر 2 2 مال ب دق هوو 4 22

 نإ هَبكَتَراَف هنَع مكهنا آم ىلإ ُبَمْدَأَو مكفلاخا نا ُدْيِرا أَمَو ٍفيِفطَتلاَو ٍسِحْبلا ّنِم ماَرَحْلاِب هبَوشافا
 2 9 5 : ا ا ا ا يفور اعط قوم تودع يق طم عن حاف نك اعلا
 لإ ٍتاَعاّطلا َنِم ِهِْيَغَو َكِلذ ىلَع ُىِتَردُف ئقيفوت اَمَو ُتعطتسااَم ٍلْذَعْلاِب ْمُكَل حالضإلا الإ ُدْيِرا ام

 ُلِعاَف ُيِفالِع ىقاقش مكَتَبِسكَي مُكصرْجَي ال مْوَقليَو عجرأ «ممؤّبينا هْيَلِإَو تلك ت ِهْيَلَع هللاب قا م عا تول 530 2 ا لا ا ا 0 ا ل ورش +
 ةوّه رم( م2 ةده دا و7” + وين وجمل ” ساد سا و 00 هاتي ا ضد هفاراو 2 وو 1 ريب اقم هرج داب

 مْوَق وأ ٍدْوُه موق وا حون موق َباَصاآَم لشُم مككبيِصي نا ىنإئلاو لَو لْوُعفَم ٌريِمصلاَو مِرْحَي
 0 هياكل راع م عميس اممم وريث تر < و مع موي مم ردو 1

 اًوُرِفغتْساَو اًورتعاَ هموْوِلْيِعَبب مكنُم مهكالم َنَمَز وأ مهَلِزانَم ىأ طول موق اَمَو ٍباَذَعْلا ني حْلص
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 ,تشششل تفس سس ص يق 2 سس

 ةاَلَبُمل لِ اناَنيإ اَوْلاَق ْمُهَل ٌُبجم «مْوقْوُدُو َنْبْؤُملاِب حو نب نذل اوت مل هن
 َكتَرْيِمَع تلظْهَر ال ْوَلَو الْيَد اًفْيِعَض انّيِف تليزنل اَنإَو ُلْوُفَت امم اًرْبتك ُمَهفَن ُهَقَفَناَم ُبْيَعْشي

 لاق هزعالا مه كطفر اها و زل يع يئرك يرعب الع تأ آم اجلال

 هللا يآ ُةْوُمُثَذَحَتاَو هلل ئنوُطَمَْن الو مِهِلَجآل َِلمَق ْوُكْر مَ هللا َنِ ْمُكيََع ُرعأ ّيِطْمَرأ مْرَقِي
 ل مموطِيحُم َنولَمْعَتاَمب يبن هنوف ال ْمكِرْوُهُط َفْلَح اًدْوُبَْم ايِرْهِظ مك 7
 ْنَم ٌنْوُمْلْعَت فْوَس َْلاَح ىلغ لماع يبا مانع عيئاكم ىلع رات مزتشي يو مكيِزاَجُيَ

 نإ مكرمآ ةَقاَع اًورِظنَنإ 1َوُبقَتْراَو بذاك َّرُه ْنَمَو ِهيِرْخُي ٌباَذَع هت لولا لفتت ةلؤطرت

 ترم رب اغماونما ننزل تح اجخت انجن مهكالفإب انرمأ َءاجج امل رم )بيق قر مكعم

 ىَلَع نكران(” )نيج مهاد ف اًوُحَبُص غضا لح مهب دام حصا نات

 وْوكْوُمَل ُتَدعَب اَمُك َنْيدَمَل اَدُعُب 55 لب ارغب مل قناع ىا هني 2 ناك نيم 3

 1 كرنب كشلا! لوول كس موق قريه امك ايا رفح لوبا اجبتكوكت حش مل اهجب ل ىلا فرط لكن يب دي ف مترو ........-...: رتب

 وم لد تلاع كت حغارف متبل وجاب ردد لش -هرك ايلا ككل م لق باند وا جس ليئذوبتم لوكا راببتاوسكس لا -ةالاجب ( ريح ن)
 هن باذعالن د هيا ملك( قال د نامي مترك )اكمجشيدنا كت( تورط ايكاك لونك 58 وم لاوتوخ لس تنن)

 رول( وج خل او نلد للا بسا عملك هسا ذاهج ناز تفص كن وروا دوك كداب رب وكب سس لبر وا ) .اجامجت ب بسوج مساج

 (وركت مع مكس وقت ف ناءاس كس نا )وكت سم لونك ش لوزجج كل وكول وادرل يك روب قرون لل يس نادك لكس مقار هنا
 ركوص ىلا نب رسفمر وا دسفا ثا رس حس ىنشع. وشعت ال ل كذاهدرا. )ورمي تم ة اايعيداضورش لي كلدوا

 ( م ام مكب دج لاي هس داهةدعب كح 1 ل جاداكرتلا( كك قئاكس ودعت لااع يا ايدو او
 <سراهقكناركك) لدج لد هرج رب قدك شروف بكرم مترك( هس ذلك وكسب )< رتب كس ااهقل ث لا
 ماكل يذاني قامت! تيثمس( سد لغه ( دال ةيسرل اوف لي لوما دبكة كس
 ا اهه ةس كه دا» باب بداعاجل ىك( لوتع) نت ليركد لشرب كل ودوبتمنلا من( كوك دنباي اكل ا لم" تاكد قي
 نق 1 ريف ىلا ككل دلغ تاب يقراها جس ب بلطم)؟ ليركدد تل ا ا
 ريم كيرف بيش( قت روطوسر خشن لوكوا تاب يلوم كس هدد ؟ذاب تساردوا لد مرني نق ( سبك

 لفن اللا دوا لوم انكر لبد نور كيأ حس فرط كر كددورب نسا ل دكارك ا يكروف قري تاب لسا فس مايك! سكول كس موق

 1 ل روا( ؟ لامك ركم ارت رذكس لكروا لوكا ل قربا يك قر لالح )وجاب دام رفاطع ور قا تش تس مر

 نزل نم( نول كب #اروا) نول تلع فالق كس لادو ركن ولورا لاب حس لا لوكور لفل حس تاب لشركات
 0 لن لا هسريخ كتل امج كاتبا ب اوس
 فرط لكى نادوا ايلا ورججوب ىا نس لي جانب تدل كى دشن ل( جس ىتدوم ل اع تد دف كك * ركأ ل لل اب ىرسودروا ل
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 قاقشاتللا) لم( فالخ ) مضى ريم ( ناجم ن هدا آرب سا انصب كدش تاب كما ليتك ! لوكولكس مق ريم ساروا لوم عرج
 موقكا يجلي ا لع سس“ ع كيو قب 21 حس كس آ لاه لوعفشروا حريك سا لوا لوعفصروا اك م وجني جس لاف
 مكب دف( تاء ذ اكن لا اي تاناكم لح نلا شم ) طولمواروا لن ل ]لي ( لم تروص كن ما زع) وأ ئراص موق اي وك وجم وق ايدك روف
 ارت شالبقاج ثول فرط لك رواوكتم ئاعم حس ثلا ومجد روا( تايب لكل صاع تربع حس نا ليما ذيل ) تس لود تس
 لوم كات اع !بِرعشم_كك نيك( ثشوو) الاو تب يت! ذب الاو تضر قت ذي( ب لوف لس ) راكد دوم

 اك( ناادناخ ) قردارب كراببتركا وم ىفدآ ( ريت ) ىلو مخمل لين سوك مج مت ين جس دود مت وا لش آليت لب سس دام
 ىلاو دتك زاب تس ءاخ) < لبيس لوى دابق حس اسس دامب دوا د كك كراس ( تح نورتي ) ليتم قف اندم دش ل
 مك )؟اوم ابد اك ردادب قرض مركب - هلا ايل وكول كس موق ريم ارك ايار ل تعش( < مسورب آن ادئاغ ارايمتدبلا

 تادكاوم دوك كس هداه ظلاروا(؟ خلع ركبت طافت كريم تس بو لككرطا رك وم 1 نلوم د ىكئردا

 عض لين رأس اوك فرك دامب اكدر ديارهم ايي( ؟ ينال قار اكسال ايد لاؤ تشي لب )؟ ايد لاذ كج

 كلم اج كك ماك( رب تلاع )لج ىلا اوك كس موق ريم دوا( اكس دملدب لبن وتو ايل ل ملت سا بس نت )
 رواهتساح آب ازعاناو نس ركاومر( ع لصاكم هي لوصوم )ع لدا ساج لج دبي دلج تب - لوم لل مكس( ب تلاع قي )
 هس كك الب لح ناا) اراب بج رجب لوم اترك اظما دختاس داب: لن ( كم اجا نيس )ودك اظن جس انومجت تقتل ل ندوك
 ىكقرج) ذاوآتخليا شئأ كت ملال كولوج دوا ايلاجب حس تضر نب اوك وحارس كس نارواوك يعش متلي
 < فقك نا) وك( هدرم لب كح وشك وع تبي تل دنوا لع لورد نسا خيال لوم عرابسج لب اذ 1س(

 . موق رطل لوم قدرت كتل نإ دق لاول عبس دف ك2 شئت( هح جد )كس لكم وركن انت مهناك نأ
 -_ لوب قوركتل_ روت

 "نع ىهنت ةولصلا نان ءازهتسا_ لو كم 2ك كاس دثلا تعاط نال للا هللا ةيقب..........:.: بيك ضو لش
 ءاربالا عقر ديشرلا ميلحلا تنال كناارتابكرغ تر وطب للي مت كل ليئئارم وت زا لوبن عررطك . ركدملاو ءاشحفلا

 ل قس دضىفي ا لل اليم تاداع كبر بلل ةساررف بع نئءاروا تس كس .يفس لقت تكس سا لبي نيب تنل اعل
 وأد لو يلا بج يآ كي بلم جس اهك ف لتر واوبب يا لبن نامك نيس مكسب بل طم اهك فس تروا لايتتسا
 -هايكل وير رس قتلا لس ضو لإ سدو لوب ماتم نسا ير كيا انوم سئرثااكن ويقلب لم ل بأ

 -< اب دوم كايبدج هس ىادقا داك رشم وقى كليا كت ادق اد لت نلا + :تايآاطر

 قوم داب آه رانك مزلق كبد وا لكلا -ايكدم نبي دمك لع ىل عوج اق ناي دم مانا كك ليا حس لب نت سوم كس ذل ع
 ىلا يان سيئوبعم لوكاراهتاوسكس سا ورك دنب كقلا كي صال اك ثعو ل نا اوم: روبلظاك يعش ترضعح لابج - ل
 رج وم لاهشوخ م لكويك ورك ش دا كول_وردكي تس اليمين داو رش لي كلود كح نمءولوراز نود ورلد تنايذ لذ

 -ةاحو هن باع مس التم لب ل وم احر ل لب تدورض ايكى وقير طابلف نا سمت
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 :ء ب ذامن دايت ايككنليل_وركس قوشوم ايم ل كت دابع تى ادهني مك( اوين كير نوأو رانا باو اكم ول

 رطل لو راتفكل ب كس لل نيس م: ؟ لن سآ كلج ادا ياب كس نلامك مواد للاب سهاد هل ن ا يَ
 و4 كك هر قرا ل ماعم لوروا كيت كيا ىن مفر صل ا !ىل قيس جالك يرق لزاو

 وم ىو لومار كت رريصتبو مل جب ل ىلا تتدفا كاك وب بيعت حرر: باوجلا باج اك ريت حررق>
 خيا ف لاقتدثلا؟ لو الكر هار اقتل لبنتك جس لاك ف 0 رود لدا
 رض قريب تروا ؟ ورك تاتزكل ش ضف ادا كس سا دك كوب ن تمن ارفكي ايكري < لاير فاطع قذر تود كن حس مركو لزخ

 دوب لن لوم انبات اب كاسب - ركبت الغ كس اا ووش كك اد حس تاب لبو ومب 2 زوم نول حس رك لا
 فرص وفل لومر اجركروبجب سا وركن اديك ب موكب ل ؟وم لاك تدب خب كريم ايظا نوم لئاع قك

 -ه<س يت اذا كك اسسورج اريصروا لذ كبس ددب كى تدقلا فرص وم اكس ريم جس ل لاس رم كت لابتج - لام نب اج حر الصا

 داآل يفق اكن دم دانك اج قدس نهب كل انور اج روا برع اشو ىكمرلق#ب ال ممل : نه ماقم

 كا ب ىزدم ىدب كلدابم تراجتءايشا كس سا كل اتا ”لطقناكن ولفات لراهتدس برعروادقيرفاء ماشي لتر اق
 7ك ومرساف قاغاكس لوول بج نيد لومب اتاي لاشفت لب يار رف ذ بيعش ترططح كا سا تس لس وم لااجشفخ كلوا
 كركم ٌلارب اك ىادتاس تيصوصن_ بحثت ركل ةذركك ئايخ لم رابدداك

 يسد لوك ت ودول ورسود متل اهرب لما ناار تع وكر افك كام مولتم سس مل اكع ح١١ : ءاني نسا 11 ايبا تنفلاث

 فرط 1 نق عراب كوم مولعم_ايدركراكنا حس بلاط لاك نا ف يعش تررطحب لسن اج كس دوف بس انك كبد
 كتل بس ل ذكى ورب 0 هدعسوك لكننا وك ورسولك جس قرورضلب_ةسابدم تف لو آلا اك ئاينا

 لاذع ليرعش تررطتو وراد ءليبفك قتإب ب حلك لا بج لوي تيزازع كرو إ تمر لاو كور قي

 لف وز اومس اغلا تمدحفلا#] ماب د 7 رض كريم ابامرف ل يعش رح كك سا 1 قواه تموصخ

 -ك ءاجومراقرك

 يي 56 :باوج راك وار شافصنم ان
 لايخكس بل رت ناي يسد كرا مدل انبي كدر انج زوج نس لاخ كس ادض نأ < ايدزو# تاباليا

 لايخابت تاب كادض اوم ناك دش رطاوم لاي اكسنك رم روفر رف يعش نر طحت ركب
 -هرلر اظن اهيشنروا لوماب د ل اد قي ا لس رار مكي تابئرف آاهجاك/ يامر فذ تيعشرر طفت لو تاب لوك ب

 كذاك ضر باذعر م بيش قم عروش س داي ليون ككسوم كلب شك رواه اظوفكن اهيا للك اك ساس هتن ين انج
 7 نيع نرخدع نات عراب كب اذن سوو عررط كروس وق كابي لبلدي 31 ايكركذ عيبا ذع لابي روع

 -نايمرد كمل وتقاو ىلوود بس هينجو لع تدعب تدعب امك نااطم
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 - كد زو قع دو كل كو ياعم دتراسورا ال كتبا تكل كو جت رس قسرا رك سوك حر اص دخت

 َرْمأ آوعباَف هلَمَو نوف ىلإ ٍرِماَظ نيب : ناري (”زْيبُم ٍنطْلُسَو انيلاب ىسْوُم انلَسْرَأ ُدَفْلَو
 ىف هوت امك َُنوُعَتف ٍةَميِقْل َمْوَي ُهمْوَق مدني مدي ٍديِدَس ءميْيِشَرب َنْوَعَرِف رم اَمَو َنْوُعَرِف
 عَ بنل يأ ميله ىف َوُعبِتأَو م «مو ُدْوُرْوَمْلا ُدْروْلا َسْئبَو رانا ُمُهَلَخُدَ مُهدَرْوَف ّيندلا

 ابنا نم ربح ادم رْوُحْذَمْل ٌتلِلذ مهد (هُكْوُفُرَمْلا ُْرَما ُدَفَرلا ٌسْنب دنع ةَميِقْلا مَْيَو
 هلفأب كلخ عسئْيصح هنو لو لمآ كلم مف ىرتل يآ هن متم َكيلَع ُهّصَقَن ىرُْلا
 ْمُهَسْفْن ًَوُمَلَط ْنِكْلَو بن ريب ٌمهكالمإب ْمُهنْمَلَظ اَمَو لجانب ِةْوُصْحَملا عراك هل ركل

 ٌةدِئاَر نم ِهِرْيَغ ىَأ هللا نود نم َنَوُدْبمت َنْوُعْدَي ْيِْلا ُمُهنَهِلا ُمُهَنَع ع ْتَعَفَد ثنا آَمَف ِكُرّيلاب

 كب تلياذكو ريت بيري اهل اي مهو اودع كلَبَو مآ جب امل ٍءَْ

 ُنِممُهْنَع ينعي الق ّىأ بْوْنَّذلاِب ٌةَمِلاَظ َىِهَو اهَلُمآ َدْيِرَ ىرُقْلا َدَحَأ آذإ كلَبَر ُدَخَ ذحالا كِلذ

 هللا ُلْوْسَر لاَ َلاَق ٌيِرَعْسألا ىَسْوُم بأ ُسَعناَحْيّشلا ىوَر () ٌدُيِدَش ْمُهِلآ ُهَدَحَأ َّنإ ٍءْيَش هِدُحآ

 َكِلذُكومُلسَو لع للا ىَلصأر م ؛ هني مل ُهَدَحَأ اَذإ ىتح مِلاّطلِ ٌىِلمُِل هللا نإ مُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص

 كلل رجالا باَدَع فاح َْمَل ريل ةيال صف نب رك َملا تل فن هنا د

 ٌةَرَخَون امو ييالخلا عيب ؛ هده ةْوهْهَم مْوَي تلِلذَو ُسالا هِي هَل عْوُمْجُم موي ةميِقلا موي ىأ
 نيالا ىتخإ ُثذَح هيف ملكت ال ويلا كلذ ِتأَي موي للا دن مولع تقل (و ودعم لجل الإ

 اًماق لآلاف َكِلذ لك بيك «هُئْيِعَسَو هيو ىفش قلَحْلا يأ ْمُهْنِمَف ىلاَعَت ُهنذإِب ,الإ ٌسْفَ

 َفيِهَض ْتْوَص (”وْوْيهَشُو ديد ُتْوَص ري ايف ْمَُلِرَلا ىف ىلاتت هلع يف اًَُ نيا
 َنِم كَلُبَر َءاَشاَم رب لإ اند ىف اَمِهِماَوَدَةَدُم ْىَأ ضْرلاَو ُتاومَّسلا ِتَماَد اَماَهْيِف َنْيِدِلَخ

 اأو (. ديري امل لاَعَف تَرَ ذَا َنيِاَح ىعَمْلَو ل ىهتم الامم امهَبدُم ىلع دابر
 َريَغ الإ ُضْرلاَو ُتاوْمَسلا ِتَماَد اَم اَهيِف َنْيِاِلاَح ٍةنَجْلا ُىِفَف اهيَصَو نيا حبب :ب اًوُدِعَس َنْيذَّلا

 ٍلْيِاَتلَنِم دقت اَمَو عُوطُمَم (..) ِذوَُذُجَم َرْيَغ َءاَطَع زله هع لو مذ نح كَل طاق
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 اَمَم كس ةَيْرِم يف ُدمَحُماَي تلتف هرم ملح ُهَللَو ٍفْلكَنلا ِنَع ٍلاَح َْهَو َىِلَرَهَط ُىِذنَوُه
 هم م رسل م

 0 مهن هلم ْمهوفْول انو مهند دو لبق نم مهنوايك ىآ مهو دبي امك لإ ودب

 يلف فلما ُرَعلا بتكلا ىَسْؤُم انتا دقو امان ىأ )صوم َرْبَع باَذَعْلا َنِم ْمُهَظَح

 قيال ٍباَسِحْلا ِريِجاَمب َكَبَر ْنِم تَعَبَس ُةَمِلك ال ْوْلَو نارمْلاك ٍبْيِذَكَتلاَو ٍقُيِدَصَتلاِ
 ُهنَم كلش ُىِفَل هب نيكل يآ ْمُفَو اوفس اموال ىب  ْمُهَنيَب ىِضَقَل مقل موي ىلإ

 ةفِطوم مالَّلاَو ُهَدئاَر اَم 54 قئالخْلا ل 12 ألك ٍفْيِوَحَتلَو ٍدْيِدْشَتلاِب َّنِإَو بيرل عقْوَم «+ بُيِرَم

 اه َءاَرَج ىآ ْمُهَلاَمْعَأ كبَر ْمُهَنيِقَوُيَل ةيِفَن نم لإ نب امل ديدن وارق ىِفَوٍةفراَف و ِردَفُم مْسَقِ
 آَمُك هي اَعُدلَو كبر مب لمعلا ىلَ ْمِهعْساَف هرهاّوظك هِنِط اي ملاح يريح نومي اَمب هن

 0 ُرْيصَب َنْولَمَْت اَمب هن هلادْوثح اًوُرَواَحَ اًوفطت اَلَو َتلَعَم نما َباَن ْنَم ُمِقَتْسَيِلَو ٌتْرِم

 مخمتتف ميزاب يور زا وخان وز اازخب اَوُمَلَظ يذلا ىلإ ا وكر تاَلَو يمكن ا
 4,-ؤنوُرَصنت الم ُهْنِم ْمكَنْوظَمَحَي ءاَيِلوا ُةَدِئاَر نم مربع أ هللا نود نم مك اََوراَتلا مكس

 ُعُمَج اَفَلْوَو ِرْصْعْلاَو ٍرُهَظلاَو حْبّصلا يأ َيِشَعْلَوِةاَدَْل ٍراَهَتلا يفَرَط َةولّصلا مِقَو هياَذَع نم كوم

 ِتاِيَسلا َنْبِهْذُي ٍسْمَحْلا ٍتاَولَّصلاَك ٍتلَسَحْلا َّنإ ءاَشِْلَو بُعملا يأ ٍليلا نم ٍةفِئاَط آل

 ' تأ عيمحِل لاَ اذه آلَ مَلَسَو يع هلل ىَلص هريس يأ لق نبق تل رِاَفّصلا بودل

 ىذا ىلع دَمَحْماَي ٌرِبْصاَو نْيِظعتملل طع 9 َنيِرك دلل ىركؤذ كلذ ناخيّنل ُهَوَرْمهْبُك
 ناك لَم اَْولَق عال ىلع يسلب عه َنيسحُملا رآُعْيِضْي الهلا نا 0

 ىف ٍداَسَمْلا ٍنَع َنوَقُْي لصف ٍنْيِ ُباَحَصَ ِةّيِقَب ولو ١ مُكلَيق ْنِم : ةيِضاَمْلا مَمال نورْقْلا َنِم
 ايل ْنِمَواًوحَنْفاوُه مهن انجن نم اليف نكت لإ كي منذ تاكام ىآ نا هب الا ضو

 َناَكاَمَو ©0) َنْيِمِرْجُم اًوناكَو ِهَيِف ف اودي اوفر آم يْيَلاِكْرتِْواَسَملاب اوُمَلَط َنْيَِلا عَ

 َلَعَجَل كبَر َءاَش ْوَلَو ْوُئيْؤُم «ءَنُوُحِلْصُم اَهْلُهَأَو اَهل هن ملظب ىرُقلا َكِلْمُيِل كبَر

 داَزآ َتلْبَر َمِجْو ْنَم لإ َنيَدلا ىف ()َنْيِفلَخخُم َنْولاَرَي الو ٍدجاَو نْيد لهآ ٌةَدِجِوةمُأ ساَنلا
 ةَمِلُك ُتّمَتَو اَهْل ِةَمْحّرلا َلْعو ل ٍفاليخإلا َلْمأ ىآ ْمُهَقَلَح كِلَذِلَو هيِف نوفي الق َرْيْلا مُهَل



 روصوسرس ارسم تي[ ها روم ةروسا؟سْورإي ايي موسرلج نمل الجر يضتحررشو دج رت نيك ١

 0 رعاو , # طع 0 ا يل ا 1 ل ا ايل ل يلا ا

 ةنيِونتَو صقنب بِصن الك و (هؤَنْيِعَمُجا سانلاو نجلا ةنجلا َنِم ْمنَهَج نئلمأل َىِمَو ثلَبَر

 تبن الك َنِم ْلَدَب ام ٍلْسلا ٍءابْنأ ْنِم كيَلَع صني جاي ام ْلُك ىَ هي فاَضُمْلا ِنَع ضو
 5 ع 2 0 0 4 ردا 5 508 > 5 500 0 ا ا ام

 ىركْذَّو َةَطِعْوَمَو ٌقَحْلا تالا وأ ٍءاَبنآلا هذه ئف كل َءاَجَو َكَبَلَق كدةاؤفهب ُنِيَمْطَن

 َنْونِمْؤُي ال َنْيِذَلِل ُلُقَو ٍراَمُكْلا فالحب ناَمنالا ْيِناَهِب مهامنا ٌركذلاب اًرُصح «م«وَنْييِمْؤُمْلِل
 8 4 وااو اخل م ةوع ارا وع مامن 5 2: 4 مح س رطو رع < يضر ١س ريحا و

 انإ مُكرْمآ ةَِاَع ٌؤُرظَتاَو ْمُهّل دْيِدهَت انيلاَح ىلع «مو َنوُلِمْع انإ ْمُكيَلاَح مُكَيِناكَم ىلَع اًولَمَعا
 ءاَنباب ُعَجَرُيِهَيْإَو امهنِف باَعاَم عِلَع ىأ ٍضْرلاَو تاوُمّسلا ُبْيَغ ِهلِلَو كلذ ©)نْورِطَنم

 0 طك ه كرر ا ا 0 ومد م رف قع ودعت رو و واف يرق "قام و ل

 نإ هب نِب ُهَيَلَع لكوتَو ُهْدَحَو ُهُدِبعاَف ىضَع ُنّمِم ْمِقَْيف ةلك ٌرْهالا ُدَري ِلُوُعْممْلِلو ُدْوْعَي ٍلِعَفْلِل
 هرومكو .مسص هام سمس" علل مشين هز[ مدي لنشعم نعمك ي| ةث« مم ممع
 ةياَقَوَْلاِب ةرَاَرق ْيِفَو ْمهَتَول ْمُه رجوي اَمنِإَو 20 )َنولَمْعَت اَمَع ٍلِفاغب كبَر اَمَو َكيِفاَك

 يضم لاي كح لوادر لس ساروا ناوكرفرهتاسك-( دنس قو ) لبمو نور دوا نويناشن لي اوك وسن مكروأ ..-- م

 لات ولروا) اوه كس 112 موثق ياود كد كس تميت د كيوب تيان وكر فروا د تلح هب سار كن وكر فلا وورق

 تاه هلت كرب ىق تبا هو( كه رك ايبا ) هس ءاجااج لش نر ذود لائارجب ( كح تس كار ل ايند بيش كح لوم حرر ىا تكي لح

 ص7 ناو <( ماعنا )ل صارب ىتايك( لوس تنعل) نول تمم يقر وا ىةردتاسدجت اسك نلا تنعل يل اينو لارا لكن

 تأمل تالاع تس هس لوتس لوبا نا( ع كل آرت ل تس ءادتبمب تاعقاو دوك )يس( ايكابد يأ ) يأ ل

 ردا( لوم بارق ل يطور كل ومدي رب ساو جس كس نلا) لا اق كيا ب حس لش( لوبن ) نلا- لذ جس درك ايب( ديس »
 هس مترا( وم درك اصوكت يكس ارد هس كاتب دبر سد ين اناكناك كوم اف تيس ولاول جا لكلاب رحب
 وكاد هو ليم ةروبتسوو لس ناوس( كس ركل رش )يكملوا يا ىت فس لوبضادوف كب ( وم ادركوابرب ليتر وصفإلب ل. ) يك يلم نا
 لود اذوب هس لومارو اهني آ5( بازع) مت اكراكددرب لس يب تب( دئاز نم)دح ادنى” م كوب كس ناك جب لزوجي

 هد بج( لوب كنا ذكي ىد ) < لوم ىن ىداالب كراكددورب كس بآردا 1 ذ انج كاصقن ب( كس كى دنب اكن ا) اياب
 ىن ىذب ذي كن ا انيق ( يي لت لوك ذكي ناري نك رك ه انك ) نس جذب سوم سرك لوك( نولاو لبس لإ لولدابآ
 ةييحد لملم هن ىلا خت تك اسر ف ذو دفا لوسر دلك سلكت يارس قنرعشلا كوالا ل ني“ )لوب تخت ذك نمد

 توالت خسلا كلذكو تي آى بم ف ةققج ترضخ ا رعب كس لانك موجب لرب ررط ىلا ليث بل ىت ذلك بب جرم لإ تسد
 نادود( نداكترخآ )وب م الر فو اكب اع ضو كح كس سا ( تدكب) تربع نكذب لمس( تاعتقاو هداك ) لا( لا رف

 وكلا مترا( لح كرك راظف اك ا بس لوب قطاع كبس لب لتس ندهدي دوال لحج كس كا نانا ما بج ح

 دللار مخلد سكلاهب كنت كي 1نددوو تتفو لت ل و كس وتل( يد مولحملاوج) كل ل تى زو فرص

 رواه قورك ل كح نت لو يادي ( حس لع قولت )رج ( كتوم ف ذعءاتالبا لم ملكت ) لوك ن ابن كس تاما لك

 ل ىبلا لع ) وم مور كولوج لب( جس اك اج اسال لوا زور بس يي س تداعس كل 4 نتن لوب سا( حس لن نادي )
 ش ناس كبح لس لد للي ىادد( لو تكول او اروزك قيهش )كوم (انايروش ) : الانفس لابد ك# كح ناك لوم: لش عر ذود(

 قدا ذ كى انقرجف ةناءذ لل تدم كن امسآو نع زلوم روظنطوك تادخ رك !لاب( جسابد مادد اكن ا امم ل اند نثن) لل مئات نيب ذو



 سرع سو برست ب اا لج روم قروم« السمو راب اركي موسرلج«ن - م ااجريقلت مشوا نمل

 2 نلمس ) لاي تداعس فس لولو ن تراس حرا انباووج داخل ث لوماكخ يساراكذدد ياك !كنف( تل مريض

 رود وب ولك تدخر ل ابدت مكانا ذو ناس كسل نور قرا لب لش ينوون( تاب دولا

 لسواج قم كوم نير عطل )0 ر شيب طم( عساي رركت لاطو لاقي لست دس اهي دك كاوج دع قو بلطم 6اس ثاإب
 اداب( »نق هنراوك قاف سل كوي ك6 لوب نمت( مك لاو. فاكتب هداس لآل دجى ري
 سدرك ثني حررط ى ايي( < لسا قب يركن رصقم اكلك ليد باع قك يأ مك ررط كن ولبب لكك ) تاو اندم لاب
 4ك نا(حررط نا ييقي مهددا( لين كك #دازم مت سيب ) هيي حس نا( كس سك شي ) واد يساب كس نلا رطل لإ

 لكن ارق )ايلف التخا لي ارم د( تاروت ) بانكوك وم فس مروا كس لي داينب لثأ ( تساكو ميس )صن ارولارولاك ( باذع
 لوب لكى دار تح هي تاب ليا فرط كر كروب كس ارادوا( بي كك ضتبروا كف رصتت نا ضنب كسار

 رو( قلختنس تاذاتخاكس نا لش تان )اعاد جاكى ليفان( دكر قولو تمايقوال سس اجو باح قولك (
 هك في يرشت ) نايقماب م | د لاذ لن( كش )ود رت لب لق سد ذب ل لقب ش تس فرط كا( لاو نس النجيب

 مال اب- هب ردع روايه الرواس دئا امال ةتنقو بج ل نوم كل( اوك قلي راس) كك بس( حس دتاس

 مر نزعل انا نش تروس لاني نس نابع اناس دربشم ل ل تأ ثياروا سكس خر ملم مرو مروا يان نلا

 وكن رتب هو حررط لارج الخ )اتكرر روب كل املا بسك نا ةينقيدد كس دارولا دون لبا .لدباك ) لس نادارورب كس بك "1

 مقل 7 عرط لج ةي راروتسا( لن ذك اعد حس لاروا لن ذكي طمس مكس دادي ذيسا يأ ارو( تاناج لك

 ولك تمم ح_ هرئاو ووركر وقم رنا )وعن تحس دعدوا ليث م ارت يآ ركب قت( تلودب كناما)دج كله دددا حايك يد

 نيد اي رك احب صيت نا) فرط لك وملا لن ناد( تي لبا ا لي دازيلل) «اب دود تادثلاوب تسرك م وكي وج وركن دق(
 اوس هللا( اج كي ) ةساج وج كبل( 0 وشال نا ا رك الحكم ني ادوب لش
 ردا( كاي لب سس ىلا باعتج )اب ندم لت" 4( كح [تظاتراهقيسس للاج) سيف لوكاراهتت( جسدا ذنلم)
 لارتبا بج تو لا زين( صحب ملغ رج زارف قتل م اشم عر )ووك # وم منن لو بحب تنذو لا رواوم وكلم عرور شن نلد بسحب ورك اذان
 رودوكل وارب( زان كح نو لوي ب بي ) نايتوحكر واي( ءاشعو برغم اوف ثم )اك تارك صحب شم لك ةفلذ عم )وجار رب زكصح

 ل قف ترض داق 2اس ساكت دك“ 0 ار ال ل يل يوكل ومان سوي ) قدرك
 < مكماع كك بسد يار فذ يآ ؟س كرم نصر اللا لوسرإي- ل ذك تع نك رالطا كرك عسا بج
 ياو ركرعروا( جس فهد كك لولاو خس .) لوك يمذي تكيش#ج هس 2ك سول نا تعكر ( جس قو قراخب تيدي

 خذ ركربصب تع اطارج) تسكب علاض رجا اكل ولاو ذم اكدت ىلاهتدا لوك ( لي ثع ذي زامغإي رب نوغيلكل حس فرط كم وق
 وج وة لإ( راد ادني د )رف للا لمع نا لإ كك هزل هيب ست( نزعت )رصدت لادم شوي اياب( ليل لسا

 نامت نوضارنج زك( سوم للاواإلا لع نا تنس نفل نوارمعس لا) در هد المجيد اسفورش ل كلو ورسود

 راف ) او سرك وا( جس ينيب نم لب للا -ةكاب تاجضوو كس لا هر ذاب وكل وكول نس لوب ) هت ايلاجج فس مت حس لت
 ليك ايار واتح قداع كح مارت كايدو ع دهس ذب هك كس ا دهن لن تقر زان وو( لاو كس وردنا ساو نس ذيب

 رادتاميا) لوم كل لب حرالصا لاو يسد كس نادرا درك ( كركم نا) نتن وكل وئدابآ اكدرورب اك آل انعم
 ل لبر تلك ع فاتن( لش نريد ) شيب كاوا دولا نب نيد كيا )كمال اكفنا ماتاباوداقديكسآ ًاروا( لوم

 هدطساو كارل ورانا نس لاتهلا( ةح ركل تفالتنا لل اول قلل امرت كن ادوروا )وب تضر كر كذددرب كح اي ايل! لاب رك

 رول تاب يراد كح يروا( كل ل تسر ولو نكسر را كل نخاف نو 200



 موس وارسم 4 !طدوم ةروسءا؟رسبأوراي ايار موسرلج» ني الجريش رشي يترك

 ميلاف انام نإ وتروا بوك صقن 3-0 بوصنابإك ظفن )هه 2# تيرم اكبودرك عس لوأود نان اروا تس انجولمت” لفك 1

 نال هك ايب حس 20100 لور( تاعقاو ىرورض مارت نثس_ قس هيلا جاتحي اه لك ترايعل أد لضدلدبك

 روا تايتقناو) نلاروا بي دس د( نانما ) تيب وقت تسس ناك( لد) بلت كس بأ( الك < لدي اهظفل) كس تاب قيم ل بس

 ناي نيا صبى وناراسم )< لاب دداي دوا تع كل_ كس وفارطسسروا جس ينج ىككنومض تمسار لاي كس يس لت ( لوين
 ماك( م تلاء) لج نا مك حدك ناس ال لاتنام كولوج رو( وم لاك ارافكروا تس دايقعا إس افا

 ( كس سا) كرمت( كس شادي لكل زب )و مررظتفروا( ع لور وطب كل كس نابل لين لسكس( ب تلاع يني! ) كمت اج كع
 لو سو( روجر فرط كى ارواح مك( اكل وززجج لوم ىيتب بسس نا )وتطل لان لمت امامك: بيغ ىف لع نع زو ناهس آروا لير ظنت
 ماقال او ذكى اءرفانهوازبلا) مكه داس( ب لم تكس دوي خيم ل وبجرزا جس لش نس دوعي حس خيم فورم )
 كي ردا( بس لاك كك بآى د لوك داتعا) كرس رج ىاروا تحد كلا لش( ديحال) تدابع كى اي آ( لس
 كياروا < ىتراج قو تاب لأ َ "ا كيستو رقم نكي ) نب هس درك الري كيج لسير - لوني كار درب

 -( < اسس 3 نوملعت ل تأرث

 ومرض لاه ايكأي ال لع تفص رم اهي رك جانو تفم موق ركاظفلوي دسيشر :بيد لش
 < ةعفدارمس لس لو كك ناي كس نوكؤ ثا لاا دفر_ج قى ل اهتسا يشك ب لاا درواف جس ايلامتب تاس كس ديدس

 مكر لاو مولخشسس ثيي دعروا تأ كابر ذخا كلدكو_جهراشا فرط ل وتقر تاسددال ىرقلا ءابنا

 ٠ لك ملكتال_ ح ىف قنمكمالاكا ايدركراشا هل عومجم ب ماك بسال < لانا اخ جت اس لوما لص

 <. نيكرشم اهامانر هللا خلا لداجت سفن لك ىتان مويس الرمد مب 2-لا ابلتبب نداكتماق
 نكد ل ياي تاءالع كت داش ىقش مهنمسف ل لوك ماهذا فلكل ش تاقوا فلكل ويك لاف الغ است
 تمالع كت واتش س لبي ديميت تالي داحرولا اندم هدايزنءايح انو ايمل كديمعا« تسير فرط ىك اييد -انوم ىراج م نوس آس نوصل
 م اوثءانرك رت كى اطعو مارت ايندءانركرارصا كس تمار نر يخي لوم انكر وا انك دبس هس بلط كادوا قب لبس حس ل
 هرمايند ىو وحب انرك روجر فرط ككدثلا وا «رافغتسسا عس لوب انكر واروا مجول فرط ىدثلا ناهتي كت داعسر داس ارك دريت ل
 ىكايثد لا رول ينورلكس ار لك تبروا < انركت فلام كت اش اوف انجب حس تااعدب« عرازتا كت نم نل الع بل ايل كت عاق
 0-0 اينو للا روا ايندروا 21 تيغر فرط كلا لئاروا ارواح لور نم تداقش ل” انركت رف دثلا ل اروا عركتبغر فرط

 جس لقاو ل تداعسا برك ررفأ

 وذاو؟لاذتنبا كمع_دل ايتيك سس روز لب تك قير واوك كن ساس سد وذ لث تك رف ز قيهش و ريفز
 مكي درك راشا ءاشاسم الا_تس حبس قلخأك نيع وا لك_ قل اكريف ز لع سار كتر وا. اجاجاهكق يمن اوآ لات اداريف ذ
 ىأالرتسارب كلك سس تلج لس نانوضروا تس مس ءافك تس نوع ل ونود نا لارج ريغ كلب جس لد ايثحا اللا

 -< تعدبادارمس خلا تاومسلا تماداه لاي سن رك
 - اءاموم ف الغل م ديد كس ارك اجاجاهكوج يروا كم لاف الغ لم ديكور واهدصءاس لا تس ديري امل لاقف

 ش 1 -قرافك كنه ديكو كل وداكهنك كلا
 عمار ل "خلا تاي عوي_< لاجل مسني ف رف عئا سس ل يعيدب تاني ش لو [لوفلدنلا .اودعس نيبذلا اماو

 وماود كت كلج تداع كب رع , تاوليسلا تماد امج مين خلا نيللا امافرواج نإ رفا س خلا مهنمقرواجس



 موسسة رسميا 4ااةطدوم ةروس سنوي ا موسرلج نال الجر يفتح ررشو دج تنال ارك

 مك اينو مكن كس لومار مكس تن لنا ذو ناس ذل اج كل دار تمر نكي زاك ين نس رك يل سس ما ود كس نا ذو نلاحآ
 .ءاشن ثيح ةنجلا نم ءوبتن ضرالا اثر وأ ا! تاومسلاو ضرالا ريغ ضرالا لدبت موي بس ل تأ قرسودكا بيج

 هل تب_يءايثتا ووظر كسي سار قو وعسل وباروا اهل رخخا ال ىتلا ةدايزلا نم لبر ءاشام الا ىا .ءاشام لا

 نوم لاجاك ل وززنج نارك انتا رف. ايك يامر طايخلا مس ىف لمجلا جلي ىتحإب ىلوالا ةتوملا الا توملا اهيف نوقودي
 ركل لاب لي رضيبب ل منت” كوبر تلد سب روب مولحم سس لشأن وب لاما لتس رولظ دعاك تريم كد فنار وا مولعم تع و

 لم نايا درروا هس بكم ىو ايتعا كت. كنا ليه جو لكلا 1 ري كج رع حا
 انتا كل كس ءاثثتسا تكسو! لب اج لكتدحب كس اسد لين قاف نناملسمرلب لكرفاك سس ادارصروا  ءانثتا سراي دوظ كس
 56 اليداتجنانج_تسدارتنا كلا كلارك سيسسدابتنا ليك نكت عراتب كى ووو تداعسو تاتش ضنكياروا لاك

 تا ءانك < اتوب ديعسسس ميو كديحةنروا قم واهس بو كن ومانلن ارسم كبنك_قروا قس لإن سيح ود لك تاتش ىلا نس ل

 ةاكوتر ذن لكم قربا كس لاه اتوم قا ووك رفاكفاظرب لي تن يح فروا لبن اج لب من
 دك ل يكب لطم ير ومر جا كس رمانركر ايتغا كديج وتو لمواح كنب ل قتل ريغوك الا ىلإ رهظ ىذلا

 هس دال ديجي لكل لوبان سود لوب هس ذل فرحي جوأ

 رولر ب ناي اكن زئيس ةققف ترضخ لب ساد لف كول رمد دوام رس وكقققو ترضخن رج رك بايخ كلتالف

 ناي نايمرد كيفان ناروا مفقتت نا وب كل كس هلق رفمال وج فقكروايمقم | قف رشم ىلرلا مهنيفويلامل_ح

 ليعب لول بي ترروص ل يكس هدك وم ناوو د بروم ل يورك منا كيج لوب تنذو لا ترورظ قرف لس لافوو نا

 عمم لمت دوا سبي كف دج ملاك نااك# بوصنمالسك وتب بيك للساحل لبس ورض كرف ىلاك اب وم
 مهنيف ويل لي ترروصا ب ومورشم الروا-اكدم م باو: مهنيف ويل لش تروص لك ومب يستقما) لمع اهلدوا كوم تس باج
 - كوم ردم مك باو مالروا < يرّتلمب

 جو لت اباطخ قت نلا هس تمادارم كيج وكققب ترضخ آج ركاب اهيخ سي لود اونكرتالروااوغطتال.

 .دوه ىنعبيشإ((رذذ_ وي ترضخ
 ردنا تسشابب اذ لون ل12 4 1- عظليد#ت دولي اي ع نا لوسي اوبارارمع لا تلزن

 .تممالب ىلا لووجر كبر لك عكس رك طلب وقولت كايلي سواك نا ذ نوبضا وف ل اردنا هوروا لإ لوم كر ردنا سدو ارك ال
 نلا نلت ورك ةقرواوركت رك ح ىكر رفد لوبتا_ملالت لاح تروس ناب ودولاب كسروا تيرح 11

 مقامي ايي بتر اكلت كدركك تيد ذ# يس آر كن سومر ضاع لب تمد كفو ترضخ رك برواس وان طبط سس

 -<س ماع 2ك بساياءرف يآ ماع 2ك بس  صص ريم لكن لوب رسالاوبا_قوم لزان ةولصلا

 تيبآكآ <! ءاجايك كذاك قوم ررطحرتق لاو اروا ىرخ آل ع خلا ىسوم ادلسرا دقلو تيا... :تايآ الر

 -<س قاداج اش تراشيوك وفاهطسضروا دب هتك افك  ءابنا نم يكلذ

 - خلا ناك ال ولف تيًادعإ ل لا-<اهءاجايكن يوك ومص يقبرإ حا خلا اديتا دقل و تيأس
 تل تاباكرسوددوامرأو مرايا تس لوا تس قتداج لكن ايب تديشمو تس ىكدثلا ريت ببسروا لايثامر فات ببس يبرق كب از
 نا  تياكح ح خلا صقنالكو تيدعإ ل تلعو تمالك تادقفاو كنع قلك روصقن لب نققب تضخ

 كديعدو صو« نر قتنيناقن» تم ايقءتملاسرو ريح وف لي تدوس ى رول ,لكوج دواس قتراج كرك ذ تسلك كلن ايب ل صف



 روع ح واو رسأ نع 4 |اج دوج ةروس اطرسبو ما ام موسرلج, نيل الجر بفتح ررشور مج زن نياك

 < ناو ل ب اان با كول ياك ناس ايكايدركاوا نت ارولاروناكت وكر روا تخت مانغا سد بساوج كت اهشرواركذ

 - تاع درك مت تاب كس دك لاي خلا نيذلل لقوتيأ

 يلاكصليارسالاوباالعس ايدك راشا نا ققكل لع فرط كل وزن ناسك خلا ةولصلا مقاو خلا ةولصلا مقاوتم 1... :للوزن ناش
 < لوم لزان تعأب ارم ع يلا - زر لا

 ها ليت اقنع تير ......: لجين حس شرك باذع ككل تلك لا 00 : نرش

 ئاعل_ساوو-ي؟ل فوك وجو وم قنا, داجاي الق ب حس خلا مهنملظ امو تأ لع لي ذك ءاز ا قرورشلس تاكد

 لذ لوف وفكا» كح لاب جس تقول عراة: تال كنلادوم ى دايز لولب نلا ذس لات شلاك اي[

 روا لع ىر سيت ناو لالا ل داب لا هلل كل دلع فرط كت كلب ركز ومدنم تس هارت اجو اج انكي
 اراك نور وب عرانرجب قلل ذومدم مقلي < قدرا موقفي نكي ا

 ىتقيقت ش تاي لامن فون بس تح لاخكس تزغآج كك نانارب - قوم لود ل «ترشروا اندر ىكروبلت

 ثلا _ لب نوحجم اهباكل ولوسر كس .شئاروا ل ذفات لاهي ناو اكلي. زج كيسان تب اس للادلتتا جس لاعنا لت ك#
 لك ناقل اذ تار نك يضع يور ا اقل هل ور راع تاكا كك كار نايك لوح

 2 ك- نا سلك قش نو ساو انددرب تنفو ورقم ساكس ايكتيد لا ذب ك- اا كنا داكتسرخ أ لوم روبل

 تامل نا كوست رب

 زا لل وك تءكش نك شن برع تب امانوم لكل ايخر روكي آل باطخوي آل ع خلا كتالف ثيآ
 يكن ا سبا كم لا لح اواو باب ك كار لش لو #د لقرب هقيرط ىا لوو" ىتر لا لبم نوب بأ روا؟ تس
 جس الاو كع_ هنا روارولاك ويشكر

 ساو ونا رطسرواايقَ ترضخ سس خلا مسقستساسف تين: : لت اك سمطظعوم كروس لا
 نب () -ةاج تكس اك انيارواومر ماقد تاس كس قئوبطمم سا كل اكتب لي اروج(1) كج انالتيرص الخاكت ظنعوم كت دوم

 فون ولا نس كل ايخ كفل دانك اررط يلب سوفلاقرك ياي انوم لبكي بلطم اك وغم مو عنب د لس 1 حس دع
 لابو كج فرط نيابي امانوم لوك سس (س) ومر اقوم قي ةبرط نس ارك يما

 كل اوكز امن( ) ثا انلعج فرط, اشدوا تم ايانهذب مس صح سا لن يضر - ةساجاع د كك 7 د رد كى ارك نا
 ينيك يتر واه للي ىذب يس كج رم لس اكتفاط قراهت ومر تس ركادا لمع لاو يس ةيسادجتا سكس اوت را

 هع لول فرات نام

 صحب يلغي جب كيو زنك تروا رص رب فرص و تل ضنا امس لورسود لس ناد ل ' راهنلا ىفرط تيآ

 رول لل وجدارم لم زاير اهرب لوقكيادوا جرايد لاق ليا - ل ءاشعو برغضر ارم ص7 كيأ كس تاارروا لي دارم لب زارغ لوب
 زوال ةساجوجتسدتو لانا نصت وز رزان لاهي دوا امومه تبان نورهظت نسيح و تييآ ىرسود ناايب اك

 لس لوم انك رخص ارم كاس

 راكرخ امل < ىرورض كس يا احرك ثيل اض لو رجا اك وردك هوك س ب نا وفاق كدشلا ولم اكتر( )

 تك منا حرا لصور يش للا لبن نارك ب لوم كح سا ول نع م لوم كالب بس كب سوج لبق لب ج ؟صرصح لس نا ل ماك



 مرج مورس تع «61|طدوم ةروسلا؟رسينورأ ” هل : موسدلج ني الجر يضع ررشوطج ننال اك
 سلب 131 تس ل 1 هوو ول ا دكا ااا اا كا اك ااا كر ريكو رع ستات لالا
 ول رووجوم لول او سلم اك اك فانه كس لوبئ ار دوا هس اليتك كح لامار كاك ورح داضورشوج اهق اد ليث لوك كج

 ركود تس للا لوب علب هس دئشاي كس للادوا آب اطعم قليل السوم هيك يرخص د شد اجود تاتا :
 لكن وم وق ىلعتوج دكر ظوفك سس بارع ا نا زري رجب ل كداب كنق نل يعاد تعاتب كيد واس د هتس يدار نبأ ترك
 هاو كح يدار ىت كيا بسلا نلسمم لييبا دس يذلا ف التخا كلر ئ ايد(" الاو نيس درلو وانو تسئل حرر
 ايبا لبي لد ؟ قع رك يكل وبق نثتسوكو لوك دم اترك من للاب حس تماب لما لج هس ردن لكلب و نقروا لين اجد
 ومر مركرم ل ماك يس متر كس ليم لتس تبي« كس لي ب سس تبمب - كاي حر ع قلك ىلا بانا

 اهلك ةرقيس صقر را نالت حس خلا صقن الك تيأ............ووصتق اك ل ار ثعتس لسكن ايب تامقاو
 نايس أ وضل لا_<س ىلوب قو ردا لاشي ب تس ناويقلالا كم دقو آل سي ولثاب لبي تءابسأ ووصل

 ليي ادم نانييملا تع اب ايركر كو ر وقبل يع لوتش كرس لاس انكر برر طلب آو والواو وج كت ولو حرالصا م لس
 - لبث لاينشور كالو لس نوتشؤلرم نا زي لب هلك وم رب ام عضه دايذ اح الس سلب حب د اتم قتيلا شيب
 رورغتو# لع لمت اب كت جدن تربع كل كس لولاو نس لبي نا لوم ليثىلإ دج ص لي نوفا كس ىلاهق ثلا كن و ىل الق دج
 - لو لركروو تلففروا_ ل ل الدداي كاهل ونم وم لث لك اديب حس لا انو

 - لب لاب لج قلك داكن ئذف اج ايلادلاطمرك كت اعقاو صصتنا# ناكر قركو كر هس اس خت اي لود اجرب
 -ةاج كك ماكل ىلا ملكا يبو كنور اب تو تس لور يس ارك سس ب لح اك حلا نيذلل لقتمآ

 هد مآ «<تاناو ىكرشلا كج وم شيب ررظ لل «ى# دلل مف تأ لو رظتنن منو ركر اا يون م تددكدم لب م

 سوري كارول انج دل لبي تءدابع ىدقنا ول ويا سس ءايبروا ليم" لاق لدتا, كس ا ماك ع داس جس ايت ا يكل ب بيغ
 ( نام 2)- تاج انكر

 كت يصعم د روا ثياي انركل يك انرب تعال لهبانوب مولع يس خلا اوقش نيذلا اهاق تيآ..---......: :تايآ فك اطل
 - تن اج اندم للان تس ىلا تضر تسجد

 ترثل ات دعوروا ل تدعو ترثكر وا ةاجايكادا اكورد قرا نك تب ل ماك خلامقتسافتمع 0

 دوا تماقتتما لكن بخم لس ب آروا دوا تماقنتسا لكي آز ين - تح اي انك رباشم لي
 نااروا ف ركرايقغا عم كرافكر واكس ودك وحارب وجواب كس تر قرا زار[ ت سادس خلا اوبك رتالوشيأ 6
 1 < قاروم مولعم تسفر كفيت رهتاسسكس نلا قرش تدور طالب دوا ف# كمشنيك

 0 | )7-0 لاو قب انومم لك "اكو واي لس هانكس فس أبل ان ككل لع تعال خلا تانسحلا ناثيآ

 رصد تيبآي- لور ب اظنمكسرسورهقردا لالجو لادمج كسدشلا لول اوم موحش خملا مهقدخ كلذل و تيآ

 .صقن الك و تي1-اكتمباغ جي وى رسودروا هس نايباكت اف قرش ليا كول علك الغاس خلا نجلا تقلخ امو تي
 لومار ترففيسس لوتاباكرب دوا قوشاك ذاب كادوا« تيت نال ب ولف سس تادقا: : وبل ذوب مولتسعتس خلا

 لاك ًاراغمعس خلا عجري هملاو تعأ_بس اناجايكم امتنا صاخ اك كم تاياكح وكر زب دوارشنا ءايلوا كس كاد <"

 ابيب دهس قئار فرط ىدشلا تذذدر جريس لكن بك بس قل ش لسلك س"ءللا لايم” ل وبرج حس لوم مولع لمح ىكدلوقم
 ا اجو تت ىكشا ل !ريرإ - لاجلك لاقتدشا زي ودلك



 ماحس 47و فسوب ةروسء رسب و راي يل موسدلج, نيل الجري ورا حررشو هب تناك

 ةيأ ةَرْشَع ىذلخإو ةئام ةيكم فسوي ةروس 24 ا ا #0 م هر يرو

 نارُقلا بتكلا ُتيا ُثيالا هده َتلْلَي َكِلَب هِداَرُمب ُمَلْعأ هللا 2 6و ٍمْيِحّرلا ٍن نْمْحَرلا هللا مشب

 اي ْمُكلعَل برع ل يبَرَع انرق لَن آن لاب نم قل رهظملا وِْمْمْلا ءمىَمب قاض

 انئاَحُيإب اخرا اهب صصققلا دعا تلت مف ع اََم كْومهفت ووقت كم نه

 ُفسْوُي َلاَق ْذإ ُرْكْدأ -ؤَنْيِلِ ملا نِمَل هلْبَق نم م تن نو يأ فحم نِإَوواَرُقلا ذه كبل

 ٠ انيق ِةقَودْحَم با ىلع ةلالد حمو هفْوْخَملا ةفاَصالا اي ىلغ ةلالد ٍرسكلاب ِتَباَي َبْوُقْعَي هيبال

 (ونْيدجلم يل ديك مُهْتْاَر َرَمَقْلاَو َسْمَّشلاَو اًبكْوك َرَشَع َدَحأ ماما ىف ُتْياَر نإ ِءاَي يع

 َكاَيدُر ٌصْصْقت ال ٌىَنبي َلاَق الفعل ٍتاَفِص نم وُ لوول فض نوُلَو اياب ب

 ُبكاَركْل ُمُهّنأْنِ اَِلْيِواَنب ُهِمْلِعِلاَدَسَح ككالج يف اْذَتحُي اَدْيَك فلل اًوُدْيِكَيف كاتو ىلع

 امك كِلَذَكَو ِةَراَدعل ٌرِهاَط بموّنْيبُم ٌوُدَع ناَسْنالل َنْطْيّشلا ّنإ كو ُرَمَقْلَو َكنأ ٌسْمّصَو
 مع ميو ايوا رْيبْعَت ِثْيِداحآلا ٍلْوَتْنِب ككُمَلْعُيَو كبَر لري كيج تن

 مِيِهاَرْيإ لبق ْنِم كيوب ىلع رباب اَهمَتأ امك هلو َبْوُقَغَي لا ىَلَعَو رباب َتلْيَلَع
 ُمُهَو ةَِوْحاَو َفْسْوُي رح ىف ناكتُدَقَل مهب ههنط ئف *؟ويكح لحب ْمِِلَع كب نإ َقِحْسَِو

 كمزبل دعب تن تورش طلب ااولاف ذإ دا يرخ من دراشلا تي كراروسعدلا
 1 للص ىف اناَبأ َّنإ ٌةَعاَمَج ةَبْصُع ُنْحَنَو ام انيبَأ ىلإ ٌربَح ٌبَحَأ يما هقْبِقَس ٌُوْحََو ادب

 ُهْجَوْمُكَل ُلُخُي ٍةَدَْب ضرب ىا اًضْرأ ةْوُحَرْطا وأ َفْسْوُي الحف نلع ام رايب نب 20: ّ 0و تا ا فيم“ 2 25 بح 7 ريم رق 2



 مهاجر تيب[ ل فسو ةروسءاارسبنورلا 5.2 موسرلص» نيب الجر يظن ورا حرر شو مج تناك
 2 د ”اي سا ا ا يع ا ودمر وهدورط هس و هسا 0 اي ل ل لا و رو <

 امْوَق ِهِجْرَط ْوَ َفْسْوُي لف َدْعَب ىآ ِهِدَْبْنِم اًونْوحَتَو ْمكِرْيعِل ُتِقَلَياَلَو ْمُكْيَلَع َلبْقُي نآب ْمُكيبأ
 هاد مهو رورقنلل راد اولا رو ع2 7 6 ير ير لو وراس و هوا ها ررر”2# يح مو ١

 تبغ يف ُهْرَحَرْمإ ُةَوَقْلاَو فسْوُي اًولتقت ال َدْوُهَي ره ْمُهْنَم لئاق لاق اًوُبوُت نآب ©) َنيِجِلَص
 يقلون موو او و ”*ٌععاو مو ىلع ياا سس 2 1 ا لاو ىلا "و نب د جت 0 فرم يدق ماو سا رق

 ْمتْدَرَآ ام (.)َنْيِلِعَف متنك نإ َنْيِرِفاَسَمْلا ٍةَراَّيَسلا ضْعَب ُهطِقَتْلَي عْمَجْلاِب و َءاَرِق ىفَو ريا مِلْطُم ٌبجْلا
 َدْوُمِئاَقْل ) ّنَوُحِصنَل ُهَل انإَو فسْوُي ىلع انمأت ال َكلْلاَم اناَبآي اًوَلاَق َكِلَدب اًوُمتك اَف قيرفتلا َنِم 4 مو 1 ل ع لاو ار ع , 1 هريس 6-1 هك جت سادي يفسد ىلا م

 6و ل اقل كلا م طع يدوب "فان اوك و دج 3ك قل لدوا هو  دها عضال مسالا 8 55

 رب #7. رودس >س او” روع < 0 رارشطعو 00 ودود ” 5 20

 ٌبئذلا هلك اي نا ٌفاَحأَو ِهِقَرِفِل هب ْمُكُباَمَذ ىآ اًوبَهْذت ْنا ىِيِنْرْحَيَل ىنإ لاق «) َنَوظِفَحْل
 ارق امن اق او ا ارق نال 000 ين يل ا ل ا ل و

 ِمَسَق مال ْنْئِل اًولاق َنوُلوْعْسَم (-)َنولِفع ُهَنَع متناَو ُباَنَِدلا َةَريثَك ُمُهْضْرَأ ٌتناَكَو سنجلا هب ُهاَرمْلاَو
 هب اًوُبَهَذ اَمْلُف ْمُهَعَم ُهَلَسْرَأَف َنْوُرِجاَع «) َنٌوٌَرِسَخْل اذإ انإ َةَعاَمَج ةَّبصُع ُنحنَو ٌبئذلا هلكا هرم: 5-25 رقع ع هاو. يع 5 سا و مام فلن درر خلاد 00 2 0 راسا

 0 7 ا ا و 0 0 ما 00 د و < 1 ا

 اَوُعَرَت نأب َكِلذ اَوُلَعَف ىأ ٌفْوُذُحَم امل ُباَرَجَرَدْبمَجْلا تبيع ىف ُةَوْلَعَجُي نأ اومزعا اًوعَمَحاَو

 مثِءاَمْلا ىف طَقَسَق تميل هول ِرثبلا فضي ىلإ َلَصَو ام دوه ٍةداَإَو ِِئاَهَو برص دعب هَصْيمَق
 َبجْلا ىف هْيَلا اني وأو اَدْوُهَي ْمُهَحْنَمَف ةححضر اًوُداَرآَف ْمِهِتْمْحَر ْنَظِل مهَباَجأَف ُهَوُداَن ٍةَرْحَص ىلإ ىاوا

 ْمُهَو اذه ْموِْنْصَب ْمِهرْمأب مويا دعب مهلهل نط اهئْوُد هس ةرََ عبس هلو هققَح يح
 نإ نابي اولاَق «َيوكبُي ٍءاَسَملا قو ًءاَشِع ْمهاَبأ 1وجو ِءاَثإلا لاح كب هؤَنَرُرْعْسَي ا

 انَل قّدَصُم ِنِمْؤُمِب َتْنَأ آَمَوَبْنَدلا ُهَلكاَف ابا اَِعاَمَم كنِع َفْسْوُي انكَرَتَو ْىِْرَ ُقِبِعْسَناَْبهَذ ٠
 3 5 5 ا 2 3 َض 51 5 د ا ل ا 2 ء وص در 07

 انب ّنظلا ٌءْيِسن تنأَو فيكف قس ِةَبَحُمِل ِةَصِقْلا هِذِه ُيِفاَنَتْمُهَت ال كَدنِع «ء3 نيقدص انك وْلَو

 2 د لا سياج ما 3 را م مدع و 70 رسل ماع وار اي معمق 7 م همه ام هوما
 ةلخَس اَوُحْبَذ ْنأب بدك ىذ ىأ بلك مدي هَقوف ىأ ةّيِؤَرظلا ىَلَع بَصن ُهَلَحَم هصيمق ىلع اوءاَجَو

 ٌتلّوَس لَب ْمُهَبْذك ّمِلَعَو اًحّيِحَض ُهاَراَمَل ُبْوَقْعَي لاق ُهُمْد هنإ اوَلاَكَو ِهَقَش ُنَع اًولَهَدَو اَهِمَدِب ُهَوحطَلَو 2 عم ع ”ع رول مرصع 3 - 8# رع نا اال سم ا ا را“ ص عر
 ما ول ناس“ يقيودق و 'س# ع وو “ردع زد يم ا ام # و سا اواد مك ورود _ را سرت يارشع ع 427 2 سو 0
 ىرما ىا ٍفوذحم !ذتبم ربح وهو هيف عزجال ليمج ربصف هب هومتلعفف اًرْما مكسفنا تنيز

 ةَراَّيَس ث ءاََجو َفْسْوُيِرمآ ْنِم كْوُرَكْذَت (م) َنٌوْفِصتاَم ىلَع ُكْوَعل ُهْنِم ٌبْوُلُْمْلا ُناَعَتْسُمْلا ُهَللاَو

 قسمي ءَملا دري ىلا ْمُهَراَواَوُلَسْرََف َفْسْوُي بحب نايا َرْصِم ىلإ َنيدَم نم كورفاَسُم
 ئِرْشُبََهاَرَق ِْفَو ىرُشُبنيَلاَق ُهاراَمْلَم ةَجَرْمأَم ُْسْوُياَب َقَلعَتف ربا ىف ُةَوَلَو َلَسْرَآ ىلذَق ُهنِ
 رم اًوَقَْأ ىأ ُهْوّوَسَأَو حْوُنَف ةئَوحا هب َمِلَعُف ٌملُع اًذه ِنْفَو اذِهَف ْئِرّضَحُأ أ ٌراَحَماَه ُءاِنَو
 «.) َنْرَلَمْعَي ام ْيِلع ُهَللاَو هوتي لآ وح ُْسَوُي تكسو ب اَنْدَبع َرهاوْلَق نآب ةَعاَضب ِهبلعاَحي

 ١



 محار يآ 6# 1 ل» فسولاةروسء اطر راي م ' وسزلج, نمل لور ضو را حرر رج نملك

 ,َ 000 همر 4 8 2 كا و 9 6كيلو رم ر 0006 2 م 2 ورد عير ش دام رعم عم

 ىا 00 نيرشجو نين 0 0 5 0 ا

 يزور

 نا)ارءمانءفلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسسب ل شم آه رايكو ليا ل لت لكنسو روس 000 :م رز

 وكلسايو نتج ) كنور( <س نسم ”طداوب تفاضاروا حس ناآر قوارم) بانك ث ليتم[ ( بس مولع ات شلادارم قو كفرت

 آم( وسبب لاهم لح نا )وعتوب ومحب م( !ولاو كه ) ل اج نأ قس( نابز) لعب اداجا لس مت ( ع لاو تيس دكر بال

 ناي 1( هنا“ فقك نا )يقي رواهساراحا نر ثري آس متوجه دذكس قو لا لو جس درك اهب صقق كيأ هدا ذب تس

 ظفلي )! نااح اباه الاي سس ( ب وقتي تررغح )لاو جيا نس كسول بج( تثووو يارد )- هت رقي ضلي ح

 ك هةر ك الدو فوذحفلا-تاق او 1 روز ع هير و وون زا[ قي تاع عز

 ( ح ديكاةيب) لوكاب ردد لبي - ل دن اه دوا حر روسروا تس داس هرايكدل جس اسكر د( لش باخ ) هس لب ( ساو“ الدب حس ءاي#

 ( حس لوم تفصروا ناك وززج لقت ذ انركو دبس لكديد حس ايلا ابال يات اس كس كافروا ي) لن هس درك دبكه تح بس يلا

 نر رج زج كب وصنم ىف الس راهو رك هني ركن ايب تصور ورك لو احب نيس اوكب ءاوخ لا تيس! اب ل يا رف

 تل وداتسلا أكس اج الع فرط كريب اوخ لسا نا ذاكن لال سلو كد كاان قر و رم

 مكر ) ع نأ عورص اكن انا ناطيشورداي( لج باب هس راهقوارم حس داع دوا هدلاد قرات ارم تس ند وسرالا لل دوق وودارم

 اكريلك وباوخ لة روا سالو فس رك( بخ ) ودي زكرب لعل ةراكد دور هس دات( حس اصليد نس مقيسجب ) قت ب !( لاو ذكى
 دعي ل( تون) تق اك اي كة ار فكر( تد) تضثنبا ب ب وقتل( دالوا) نادناخ ردا ب مر كام رف تييانع

 الاو تدلك رب( قلعتم ا قولت كلي ا) < الاد ملكيس كب راكد ويارب أو < اكيارف ىو ب ٌلاكساو مكئاربا اوربا دادس داهمت

 ني دووم( تربل نا ناغن ىادب نصت ل لاو اب( هزاي )21ج ارواح تس ( نق ةسرل لاء ذن ع ناكل

 هذ لو احب كح كون ترحم ) وكف لوين اهب كب عج( يساء رفداي تقفوه:) ك- كس الاوت إل( تاالآع كس ناا)
 متم لئالاح-<سارايب هداي نس مكوك ساب هس دامك نم اينب لاب كس ) لاب اك اروا( ع ءادتبسي ) ثوب 1( قولا ن1

 وكضسو لب ( رك ارح م لي هلي انتم ع راج وك وم اهب وفود نلا ) ليو ري( اطخ) قل عم قلاو_ له تعامج رول كيا

 اجو جول فرط ىت يراه )د فرط ىت راب تلا رد اكساب # دابق لبسي ( زاردروو )لج كيا كون اولا را

 ( ل ركب ) [اج نب كيت ترب ( رعب ل ك5 شن ا ل يي ا
 وب كر اتوجود كمي )وو ىلا 5 لع ل وك # ريب دنا ىلا وكلا هركتمم لو ث سالب هس ( ادوبي ) ساو نك كيا تس لل نار

 تام[ كى ادرج شأ) ٠ قالي ليلا كس لاكن ( رفام) الج ءار لوك( جس دهتاس دس اتت ةبايغاتفا لي تأ ثكياروا
 كس نا قرع لكلا + كس يئرظااداع عد ثمين لج بايك كن |! ىقب اهل نك بس( ورك ارب ى تما قوم
 لولو درر )دولي وا خي تاعك ئي كيت ( لكن )اتسع ءام لجأ تكىلك( لن تك رائاحلاكن وتفشي ) لاخر

 محن تاب يدك ا رف ل رادع ذك تظافت كرو كانلا م( كح ليج دعس قداذ آل لير عيرفت و دحتاس كس ناظر وا ا ظفف
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 لكريم اعدارمع تس للا )ل اعكأب كتاب نايا تكل ةرذ شدا ةاج هس تاس ضيا تسا مكس قا ذ لش
 ريمقمال) نسر يك دس وب ( ومد كس لي # دن تسدد ل "ل0 تس للا مرو( كى داب لكل بربك نا زرس دو
 باب يانج - وم زك كلش ىت لك ي) هك ىت كك سن وم هيا ركوب دوج وصدقت ادواردو را اصل حسا رص( حس
 كيلر هوذا قب قانا لا نس بس ده نساج دس قامت دي فالي بحجر اد عئدتا سكس لوا ينس
 سراء ليكى درت ةرورش حرر لا لاو رد اكو هس لوما نس فوز باو اك مسن سرا نق و ىلا
 كسول بنج ايد كتل لع لب وتكرك اذهب لي لو دوا - يورك ورش انرك هنن ركراحا اتنكد حب كس نمل ناهف كى فكن يجو لع

 و7 لس لوبن اهب ايل كيو كري ىكل ابرج -اركاج لن ىلإي هاي سين انج -يدزوجج كل كس كلا ةرام حا يني كك يول تس دآ
 ترق تسشيرلاب ا هل لات احب نكي اواو م كيو تبرع دنا ندا فيدال رد زاوأ

 هرتتس لكرع كن ا لكالاع- لآ قد. لي لونك ) قو لاي كح ثسوي فس مل 2( ايآهسذ آيا دوبي لالا ورك ميسا

 هالك لا لوك احب نا مقسم كنس الاو نس ةرورض ناد كيا( دعب كس سا )ل( رطاخن كتر روا سكنا قل حس للاي لاس
 ( وت ار) تفو ل اشم اي كس اب نيس كولي دوا( توك ذس.التج) لائاو حس لين اهب ليت مورو كس ئاج( لايئاتسراك

 زيك ) ناءاس ةيساكث عسي واكل كن نس ذود لش لب( س + سك ذادنارج) خس مكب أ# فكوني يب سدد

 تلمبر ف اكن يقيل اراه وق بكرا يكتاعكدكث سو ردا اك آيت حس لكك اواييا لب ايد ذوجج للاي هس( لون
 ابك رجب نوم كن اب باب حبوا لاب انجب ف تبخ اك ثم بآل كبح نيل كدا بآ) لونك

 كر كك زوخاكش سوم توجب( هق اوف“ بوكت يفر ظع لش تضل هصيمق ىلع) 2ك ثمل روا( ؟انهج لى
 يب تس رك تك هل تكابر ددوايان ئاجي وكس كرك ايلرك ودول آل نون كس لاك اك باى ركب ياك وف انومجت )كس سل
 وذي فس متلي سيرف( اكرم نقاتل وب ثوم نادرو وملاس د يركبج) ذ بوق وعتاب نوت اك ث سو

 قرا رقي )وم لكم اناكت ياك ل لتكن ركق ربص لبان ( مس دل يب متل ىا)+( زك )لا تاب
 هد كت نا )كب كرد قت طلادوا(“ ليم رسبص ىرما"-يررط ا تراب ل سار كف وجة ا هتبعيب دلو
 لوك نلا بج اهنا رايحوكر صم نب رم دج ) اك آفاق كيا( ون ع ددكن ايي لاحم اك عسول الوب حس داني مل دج( ع يرلطم

 ب ليوك كل كس ذر ىلإ ج١ اجيك ك كس ىلإي هقمانيا فس لولاو فاق جنان( الا ذاب قع بي رق نيكه او فعمل نس
 اهشاراكب( اصكيد فس وكول _الاكذ لأ لس قس كك كيل للي ىلا ثمل ول )الا 1(. لعن لونك ) لوذ انيا لس ىلا لق لدجأ اين
 تفداك اسر ىلا 1ىرتو نمسا نت ع ادنازا#جابآ ىرشب لع تيآر قل ياروا)» < تاباك ان كذب هسا

 كح كس م )!لامج كش سين نس لاو رلفاث( هس [غ وا ود والم يدك ياحب ل ثسن) ب لك اكزل اها ذبل(

 درا لاعب ضل عد تغاف تذؤ ا قيد انت يك أب وج جس مالفادامب يهل نبك ) ي روع ناءاس( ايلايعي وال ءاعم

 ىت تبجأ الا ذركت رخو رفوهتاب ل لولاو لفات ) اذا 1عنوكث سول فذ لوب اهب روا_ صتمولتم إير زكراكب سس كن لاوكهئلا دوا( لالا
 دلل 6غ اج) شخ كادر فو لس ثسبا( ل ان )هو رو( لي هيسود ل اباي ل ) ل لوس جس © زوتك لومار سس

 - الاؤرل تخورف ل شر لدب ل ناقل لوريل دروا 7 قوت كيا لوفر شا لي ليك روا كح لس شر صشنر از يوك عسل كس#او
 .ه

 يكرلاب نوف لوو قناة ادق يرانا قت كارلا ناره اذه + ةنيبل ولك



 امءاحارسك مع نا لف بفعسولاق روس اعمر ا ا موسرلج « نال الجر هسا ورا حررت دمج زن ناك

 رب ربت .يقيقكن ا روا اترك لج تاسلس هيف ان نا .تسنسك نا -ايك ا يدرك طعس يو كوم طفوا هس ري لح
 6[. نلف( «) نادر (د) ساق («) لين(. قراط( ")نايت 0) لي نكس نوراتسو رايك اسك ك - < هتسانأمال

 0 اوز(1() باتو( ١٠)ئرف(8)حرورص(8)

 لدن ايو ءايهغا حررط ا لي 2 وب نورد ع[ررط ل تس جيروسلا يل نبك للا جر روسو اع كلما سمشلاو

 لاننا ىك دارا حرا نزل لدغاو نار لق ع لق وديك سيرت اهذك ناد نق س»+ اذ كج نا ل غا

 هدلاو ل ثموي تر ليث سار ىف شث ةانزتكا بزل قايراس اعل نام لي

 ْ -< ايلدلاخ كن ادام حس دوس سا اتق اهي ومب لاق اكل جحا
 كب وقل ترحل .اهت مجول ساي - اكتفي دد تعم ناتساد حس ملمع لتمر ضخ آف هوبي ل

 كل كس يآرب كح اال قاطعا ت اا
 دهس تلو

 قاب سيم وقلم ناوك وم اكل توك احاج الت عاق اك ديمد[ل كلاي ايهدايز حس ل ةباصعب وا عع ةبصسغ
 < ىنررتن ساد اا لش لوي احب بس اد وهب جس

 كح فس را وايآوأك ورا فس دادش-اهترب لسنا حس ىداب آى نلاعنكل اذنك بجلا ةبايغ- ناك ريغ و ىل اه لمي عتري

 تلال كد ثاكى د هوقلا- اتارهكه داي نحس ذكرتسايزكتسيناكل وقبول اق داش سنسد !ف صح اكري روا انتاج كل

 2ك لامدوايهزم موق دم رك تتدلا- ارك وز

 بلطمر نيقدص انكو لو -هسد* رنا حسنا ردا كح لاكن اهب لادن يال ليس »مه رماب مهتئبنتل
 2 آو لع تبكى كسول رنا ع لع قو متولي ءاشضمللب- كب يهم لكك دج وقتل ترتيبا

 2 قل 1ك سالب نادي
 < ايكا يكل هتسا غلابمروطلررصم اي رواه ب ذكى ذاتك بذلك ذنب بذك

 قع ج كا تق وقى وب ىلوب ىكنلا لاب دوا اناموكة اول تسبق ركاب لس ئرااب كس شورفودرب فس ضنا هعاف

 لاول ث سإل لرصم ري فطق# انج _ د اج ذم نامت قير زومج كس نادوا قرن إح نا زومت كس نلاروا كم ن زوم كس كال

 لري جس لظاد تسد كتان ديق لع لجسد لابي كس ريفطق اسس وريج#_ كلا سسدرزتسر حيلك لا تنذو ىلا ايلي رثرب تمت
 نلوم تاقو لراس يشوع كارا كس وعارف جس تف لعرب ك اس تروا نيب يول نايد لير كل اع

 رانج ارب لااوم مولع ماي ناني اكد آدا ذ انس ساو لبن اج كا كس تبت مارترلا قتل " سدخبب نمش ”” لعرب
 لاعرم اقلطم ل ضن ناي زاوج روبشم؟ لدبي ع زئاج انججوكدا زق كلبي تلاح لكراررططتار واصل فالتخا تبا سى

 وم قى دب مقوم ترورط تن زاماب نشا لية ادي كني ديت سرسودروا شكا ماما بلا < اهكد ماج ان ل

 يآ ذاب ذك ور هس م افك كل وصو حس تاب ساروا دم اتا ارك وصو حس مل اين نتانيا حررمط سا مولظم نيس لي: الشم
 مآ 77 اطرازاول

 أيرققرظن ل كس تدك ا_اهتاومب نلايباك تدك لوتس خلا صقن الك و لبي تروس لم ..........-.: تاي طار



 محاسن تع 1 لو فسول روس اةرسأوراب اكو موسرلج, نال الجر يضو ورا حررشو مج نال

 كر صقع هن ركن اي تايقاو آت اس ل تروس لج لل كن ايي ذي ذل نلاتساد كم السما هيلع فسول تررططن> ع تروس دول
 جر روض كس صقل ىلا جس اي الج اتبب هحس شيم ايلات - تارك نوتفلازم نا بآل قت ايد للي

 نولود ول كس ومب روصتمو رفظم حررطرم ب آروا كح لود ماكان قروارب لاعب 4 يسآ عررط ىك ل دياب أ كبسو ترطح

 كن ايب تيينانخ كن آر قلبي ح سل ًارورشكس دقاومك سي طبر ىلامتا كءاذتج اكس تروس لسا نايل اومن طينر قا كل تروس

 روا شيك لكك لاسر دعب 1 ىلا_ديقورس رو فالخ ىف ل اروا نوم اكديح ول ل رخ ركل لن ت ليصفت حقو رع نكاد

 ب ىاروا سيك يزات انوم ناك لآ رق ضلوا انو زيكا ترب اكتاعتفاو جا ىتدجتاسروا عس كذاك اهئادب لكى ولاو هس دكراكلا
 د

 ابر للا كل اك تي ارم جك قار لبي ى اب تررورض كايد اليصفت ل بع لما حررط وقر وس سود دعب ل طبر ىل امج ا لا

 -ةس اج اي ايع

 ومرتب وف تكسو انس صتقو مع لوك جم: للا لوسر اي -ايكش رع لولو لوكيل تس تعاود ل ابع نيا هوو ف : لوزن ناش

 بت كك كم رف كدعقاو لا نهتم حس يس آس دوبي كس ارم مولخ مس تييادر ا كرسود كار ابع ناد لوم لاذان تدوسيي دي لا

 ء اس !وم لات تروس

 نءور(١1) لج قوي هاي كل كلوداي بوعلي جررطت عا : وقتي دالوا ممم وعلم 4

 كس ود تويتر فلزروا_ىلاتقل (0) ناد( )١ ل لوو توبي اهلي روا_ نولي ز( ؟) راكشا ( ه) ادوبي(" ) ىو ل( ) وعم( »)

 هتنس بس لولوو نايف روا فسول لع نلا سوم اديب - ناين( 7 ) فسول(١) كس لود تس ويب لئار رواش (2) رج (1)

 هدوج لكؤش لاو هداب يروا نب دلاو لب دنا نسا لج هت ايكوم لاقت اكد دلاو لكن ادعب لس نيب لكن يني روا كح لوبي
 -2 كئ هرلرأ

 اك كتر تب اقر تلج لال ديب لوقود لعارروا هايل هي انو مول سس ناايب كس تار لامة : ناب اكتارو

 لاك زي عهدي ذه بسوك وقتال ترظنر وار اهفوم لم بس نلا فعسإل .لكوج -اومب لايامغ حررط ىرول كرم داالوا لكلا ثا
 مكى ذب لك ئاربفوكش عسب - تميصوصخب وقل ترطب كس لست ىرزكق اش تمم هن تسب يوك دع اب دين وسل

 كاس وتسرع كش عسب تبرطح تلقو لس نعت د باوك نوم مولع يثرب أ تار وروا_اهرك سم ناي حم ناباوث

 كح اس ترا رار نشوب يدرك ايي دي 0-0 تعلاممج نم تاو نع باري ح لو اي ل كثسول ك7 روا

 ناار ب نايكي ىقاهقشي دنا اكن اصقف تس نلا_هح الع لاحب لد لاب دوا تح لاعب قت ني ينبو ثعسو هك نحن ن1
 دة لاعإ سع

 لق وشعمب نشا «ووبشمب دياي لولملا كفي اى دوسي سام لكوج لش صف للا أ“ : حس مصق نإ رتب“ طسو ناسار

 ءاضفروا ناب اكل وزج داضتمورنو تلؤء ترعب تنك راتب ,لاصو« قارف, لاوس, هازل لاس لّمخ, ىلا شخ قرازاء لم

 حرك يحروا انك لكك ور لوك 3 لنا اايننيوكى لزج لوك اتت تزن نكت سبيكر لوك يبلع ايلي راتب قلت او



 0 46 1٠ فسول ةروسم 1 !رسبو رأي موسوس مسرلج» نم الجر يضلو را حرر رج رت نما

 -< زج ماراكل قلي نو ززج اعمر واس تيك شت نكي طر واس * ليف ايماكر بصرواح اجب نانا نااصتنوكى تدس اح تس
 3- ايل رف“ ص صقل حا” ةكقاو سا ىلاعملا رود لوقإ حس جو ويب خل وك انو مك ى ا ليضرغ

 2 اد اهكايكن يب هقاو ب م تساوتردإ أ رف كل وكولسرسددإي ب اكسلتوج زن 0 : تيصوصت كن ايب زر ط

 هك طسو يرش رو للي ومدن للصاع ىريسر وا روصقنم يك ا يكن يكن اي ا زوجت زوهتركذ ول ولسا حررط كت احتقاو سرسود
 ايارجو لاب راب وكصق لا ل نلآرق حررط كن وصخرشل ا # سود بنا ك- ىاروا_ < ايكا يل ايم صقر دقي رط لسحر ييسدتجتاس
 رب قت اننا حس وو روصتنا لكاتب لابهج لع لوصف سر سود لوك اندم دن لاو قر صققمر وا اجاجومب تءوف طاش دو بس اي
 ووصل ابيب رك عع اناج امج ب سانم انارب راب راب رطا كدت وفروا لولبي فل حررط اس اتا ايد زوج سادت اسكس مام
 - اهل اجر يفضوكن ايي بجرم ىن 9يأ كل لا جس اني درك اب ل ابكي كب بس ى

 راي داب تجول مامتجا كح نا-ح ووصقا فس و كنا لوئايرفاءروا لوم انك ل ع لوصتي سودة اجابكل لاب

 حس نايا ترطحروا تاقئاط لك قتومو رزطخر وا عر قلا ىذء فهي سايصا حررط ىاروا لمرمقوم لما نكي ايك ارجو ل

 -< ايكئامت# لاك اني درك اييصفد ىت كياوكب سس نلا كل لاس لات ابيب لش

 ال اناني دري اكم السلا يطع سول ............: انوه ففقاو تريك ب اخ اكل وس ارب لس نكاروا سول حرر

 كنا ل سا-اهق تس تبسازم كت موب نلا دنا اريل جر يبجلاك ويم احب دواس اناج الوب ب باوخ شكا يفلاك اير لتويك اكو لن باخ
 ثييداحالا ىلع واج اك وفود ل سا اهتم روط ىف وب اهب دوا ارك يد قتلت محتمل ثعسول تيرطتحر وا ب لمرور انو ىل ايام
 قرول ًانيقي سرروصرمم ولوو-َتلاع تر 1ك اوثركل ثق رورض عر لو اب روا 1 لتمنال انومربارب نق تاريح

 هل ب وقال ترطخروا ج_ وصقل ناجب سس ازيا تقيقكا ىف لج كس لب اوم يسرد كس ف اين اذذيا حس دمح با ناد لوب
 اح[ ال انو تس تنساب لسكس لوراشسالل وئام حس ىلا واي دوا كس لوب هك هس قت باوخ لاو يره كب اذ
 -ك كوم لاوملس جرد لاكود كر ةتقنو كس نس كهربي انج <. انكسوم ل كرون اكتييب امص

 ت-فتالخخا ل را ماع دارم حس تمت ول لوا لقول لوم لات سب اف تدون لحس هذ_وم ٌيروقتا لآ حررط ىا

 لآ رود - لا رورض ويبي اسلي ل لولد < روصقل وب لير ل تتنقل نبي. كوم فل تءايصوصت كا

 لش ىلع ذك تنم انقر ل سس وج ىن حس تبي لم نلا دم ان ارك يي ايخانج جس قكرم ىو لوا طساولاب دار سس بون
 - ارق سئعضا ركاب

 تبكهدايز حس بس ليسوا تررطت حس ثوب ترطح............: جل اف سا تحدد إي ز حس بطسول ترض
 وكل ايخ لساركن ع باوخروا ات ايكوم مولحم انومر اهنومم اكن لا حس توب تس اارف رك يرجو برقا حس بس لج قط جو كى ن# ل

 وج هس يكدوم ب قداهتجا م بوق تررطح ل لخ هك تبكرل ات لايذ اكل و احب هس .صود كبلا_ قوب تيرقتو دايز قكروا

 ومر فكرك فرط كرم حسدسن كى تاعك دات عاشو لوم ىرابتتجاءاطخدارمس لالسف ع نك فلة توت

 كولر نو اهتم قس درا دما ب اكتسو رو تود لك وكول لايق لين تام ىلا _ هت ئيقي م ومر لود ى امبيسي ءككالاع

 خيارك عواد توت كام عك ب وقنال ترطح كدت ىك حرط ا هت تس رك مارك لي لومجت كم اش تس امج قيوم



 مه لرسم تب 1 4/1١9 فسوق روسما رس رأي رسم موسرلج» نان الجري درا حرر معجب 2 نال
 اكلك ناز كك ون ترطتر انا تسب ىلا انب داتوم شداح لولد لوك يمب كل سا لج تسد أر لس قيوم
 لك ون احب -ايداشس رك اني مه انوعجت كى ا دوا ىل طب تاب لم فس لان اهب كس كسل - اج آن ٌشيموكث دول ظداح تايب ليال
 لكننا لي رخ كس سف منان ايكو رهيب هانكس لوما ملاك ةساجابك رجال كل سا_ جس راوشو ىف كى ل هاج لولد كوج لكل اورد اك ا
 لإ ةاجوم ف اهم وانك ب فروا شوصنمر افغتس اوريو

 طاثنت لن ةسوم كح ٌعراصمروارئاوفعس تبي ليثكو ريو ثور كاب دوا ىادتاريت لج دوا للم للم : :متاكروكل يك

 0 2 11 مود رواه قرورض كل لس لوو هرجشو انوم لو قب روا عي

 سا ىلا, فدي ز تب ىك ناني روا امض تناذلاب اندم هدا اكتب ك عسل .لكوج رواه اترك اوم قرورض قم دقم

 ١ قا رف سيببزلختنزس نع يبدو لاري رتدج ل داب كنموب

 نايل نة 2 اصب ب اصمربجتاس كس يل وت شل“ 'ليمج ربص"' وتلا لربع

 تلو هاو سوم 7 ريل رز لس يك فس لتر اشب لص ان يلام مولخة حس تموبن تسسار 3ك توق ل تبرزقح ل ثوت روا أع

 فاصرجتاباك اا اك اجور ظتاخ اك تن كى ا حررط لاك تع رك بر واب لو تلا

 رافتتا لس روبط لو او راك ف ادا ليد اصتلالا ارفدردروأ تراك موك يخبل اسير ليو او اوسلس للا ذس لوبا رواايآرظأ
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 50000 : ىو لوك قلت رومي راس اجب كفل اذ هدرب ب بير فذ لدول كن رو

 0 د تركك وع رارس انا هع لا كوديك اسس تيمور صخر كر اكن رك ودول نو هصيمق ىلع او ءاجو
 الكشي ناي آد تاابشروطبركاكذ نو اك ركب سكس ثمل لك كت اب اك رايشوم كش ب لبن لايخ خيا
 0 2 اما ذي تنيك لادا 8 كمر اقق يكل مذ بريح
 اننا كس ناك بلان نور نرتقي ع رشات لاف يون حبش هدأ نم لاهل راسل ايكوم نبقي
 ايلائوس؟ اهقرشي رثااك خاج ناج قهر دو قفل عر يصل ا- ارك نيك ويك شات ن# لوبما وت امنت ايكوم مولعم انو طلغ اكن ايب كح ثول

 كل ساد ىكردقم قرود قاري لم تسسقل كوك لوم لاية اض حررط ىلا ثعمول ل اكد ايكوم نانا لأ هن رذ لس قو
 - امن دوسي وك الت

 للم اعم لاوج- ل أ خلا مكسفنا مكل تلوس لب
 بايماكمج حررط لاك نمجبرجيئ رول ىف انب ترو ىف انب ىروي كيف كلءاعم كسك ئذاسس -انركر مح اكل ويئاحب ليث قلاب ىإ
 ركدكو ليلا: رف يراك شروق تررطتنروا د عكس ومب # رايشا لب لمتت لما فرط كب سس_ يبكى ب روع اراهج روا كس لحن اجوب
 اوم لاهي سيت دسك قف طمس قا زقكا اج 0ع ءاني كت دابخ لوا قوز قدابتحا ولون تماف تيياودب ناي اكو

 2 وقال تررطت لم قب ديب كاد م لقا كس ناب بج باج آل كف الخس عقاد كن اا ك السلام اهنا

 - قلبت يوعت رم اخ لاب وملكالاع- اير



 مسام اح ومارس تع 41٠ ١ لو فول روس ؟رسبأور اركنإ سراج نيل العريس ورا عر رم رتب ا

 وج اتاك ويلي سا رلفاق كس ل تاران ؟ج نايباكل فاق كلي خلا ةرايس تاءاجو تيب نايباك كارو
 نازح دق لاب لور لل رق اجب فعل امن اه بتي فب كفو لارا, داون رفق عنو ا نش ل انقول

 -الاث ب لم لوس ليش ذس لوبا دج انج - كوم هدن أ ايك سس تل !ذراب كس سا لالا رتب كك نااوكث عسوب مب رتب ابك
 لوز م لونك س قس بج لع شالت ىلا ني" '. انت ليث ىلاب دنوب كيأ ليي لح اهق لي نلابايب اوكي كس لي تار نر وا
 ا هل يي لع لو ةروا ع األ ان كج د لوك ياشكهك ب هت وجه ب لش ليوم السلا يلع سوي تير 1
 ايكوم ناءاسد ونت دوخ اكابر ىكنلا حررط

 1س بارق ليث ذسوماي كم ايدداوي لاعتماد مولع خلا فسوي لاسقذا ته :تايآفن اطل

 ىلاعانياهءاطاس لاو: مولع خلا صصقن ال سب اي لاق تعهد اي تأت يا تاس لجنس
 نوم فاس رابقناك تاءاقم ناصف وا توم ثي دما كن اصف ب سكيك نس ش

 قش وة لوب لوسكجوايزراخآ كس تيا ودشر ل دير عىل اك اوم مولع حس . خلا هوخاو فسوي لاق ذا تيآ

 ان قئختنيس قلعت لويز ىلا كرر كافي نادامب كني يرمسرصددفد ضن سار تبدين ىلا

 كا سجل سوم نادى راتجا

 < لقااذي لبي ةرالصا لكن ديرما ولك عر اوم مولعس خلا ل لعب لخيتمعأ

 خااكريرم سم عرفت مكي ىلا ز كس تلحس كم ارعفو لنا مولخشيسس خلاانعم لسراعمآ ْ
 بكس اتا تسرد

 لد ؛قرورض انوم يرشيم اكفشكر وا عسارفلا اوم مولع 0

 هر شم حيل زو *.... اه زم اح اناني اكداز آل اهيررط ل لا كاوم مولع سا خلا نمشي هورشو تعآ

 ش - و6 لج ىف انمكس لامك انكر تسب اوم ةيبا حسدشي ناهس ناصتت ررطاك ]

 نأ ىلسَع اَنَددِع َُماَقَمُهسوَم ْيِم رك احب اما بِ ري َرُهَو رضي ُنِمٌِوتْشا ىلا َلاَقَو
 فعلا تَقاَنفَطَعَو تْحلَو لق نب ُهاَبُحناَمَك كِللَكَو ةذمخ ت27 اذلو هذ وأ اعف ول هب ص

 ناري تْيِداَحلا ٍلِْوَت نم هَل حام علب تح َرْصِم ُضْرَ ضْرَآْلا ىِف ٌفُسْوُيِل انكم
 ءىش ةزجعي ال ىلاغت هرم ىلع بِلا ةِزَووكمنِ آ ن يتُمر ٌدَمَم ىَلَع ٌفِطَع

 هلْيَقَأ كلَ ْوآهَئِس دولت َوُهَو ةَدَشا ْعَلَباَمَلَو َكِلذ (ؤَيَوُمَلْعيال راك ْمُهَو الا رك َّنْكْلَو
 ىرَجن ُهاَنيَرَجاَمُك كلذُكَو اين َكَعْبُي نأ َلْبَق ل ا ل اا

 سلخ م

 نأ ُهْنِم ٌتَبْلَط ٌىَأ هِسْفن ْنَع اَحْيلُر ىِه اَهِتْيَب يف َوُه ىلا ُهَنَدَواَرَو ْمِهِسْفنأِل 00) ننس



>) * 

 مسرد حالا تيب[ 4/1٠ ف فسول ة روس | ؟رسنو داي مساك [ددلب نا جريد رشرم ناك

 م ٍءاَهْلا رْسكب ها فو نسله نأكل تيه ' ُتَلاَقَو تي باَوبآل ِتَقلَعَو هنن

 اع نَسحأ دبس يبو نارتطا ذل يق نإ كي ئ لهي وأ هللا عم لاق لاعب ىرخأز ساصأ ا مج

 ُهْنِم ٌتَدَصَق هب ٌتّمَه ُدَقَلَو هب «(سوَوُوُمِلظلا ٌحِلْفُي ال نأَّشلا يَ ُهَّنإ ِهِلْهَأ ٌيِف هنو لاف ٌىِماَقُم

 :ةذ ترصت زكي 11 لد تاع لان ناي هير ناهز ١١ نأ لول كوة شف اهي ٌمَهَو عاجل
 ٌءاوسلا ُهنَع ءَفِرْصنِل َداَهْرلا ُهاَنْيَرأ تللذك اَهَمماَحلاَل ول ُباَوْحَو هيا نب ُهثَوُهْش ُتَحَرَحُم

 ىَ مأللا حْمفو ُهَرِق ِْفَوٍةَعاَطلا ىف () َنْيِصَلْخُمْلا نِداَبِع نم ُهَْنِ نرد َءاَشْحَمْلاَو ةَناَيَحْلا

 ايل هبََجَو هيو تكس مب ِتّيمَل َيَِوِرَرهْسِل شويه اداب َباَبْلاَفَصْساَو َنيِرَمْحْل
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 اَم ٌتَلاَق خ ْمكاَهَسْفَت ُتَْرَتَم ْباَبْلاَدَل اهجْوَر اَهَديَس ا َدَجَو اً لَو ريد ْنِم ُهَصِيِمَق ْتَنَس ُثَّدَقَو

 ميْوُم (مز ميلا ٌباَدَعْوأ ٌنجسلا ىأ ربحي ىأ جي نال ةراغوس كلفاي ةازا نم ءارج ش

 نأ َىِوُراهَبْع ني ًاَهِلْهأ ْنِم ٌدِهاَش دِهَشَو َىِسْفن نع يَِواَر ىِه انرَبَمُم ٌفسْوُي َلاَق َبَرْصُي نب
 ناك ْنِإَو (مَنْيبِذكْلا َنِم َرْهَو تَقَدَصَف ماد لبق ْنِم دف هَصْيِمَق َناك ْنإ َلاََمِدْهَملا ىف اك
 ٍرْبُذ ُنِم دق ُهَصْيِمَق اَهُجْرَراَ مَلَق ««) َنيِقِدْلا َنمَوُهَو ُتَيَلَكَف ٍبلَ ريد نم لك هِيَ
 ا لاَ مل (») ْمُيِطَع ايلا َنكدمك نإ نك ديك نم خلا دار ماو اَم كلوَف هنا ُلاَق

 َنِم تنك كن كلَ ب قس اَو عنب التل ةزكظئالو رخال اذه ْنَع طرغأ فسُْي

 وعلا ثأر رص ِةَنْيِدَمْلا ىف ٌةَوْسِن َلاَقَو َعاَسَو رْبَحْلاَرَهَ 5 َرَهَمْساَو َنْيِمئالا (0) نيبطخ ا

 مم ©

 1-1 ضو م ري > 7#

 ف اَهبَيَل نإ ُهَماَلِع ىآ اَهِْلَق فاَفِس هُّح َلَحَد ىآ ريت اب اَهَفَعَش ُدَق ٌةِسْفن ْنَع امَدْبَع اَهَفْدِواَرت
 َنهْيَلإ ُتْلَسْرَأ اه َنِتْيِغ ٌُنِهِرْكَمب ُتَعِمَم ملف ُهِّااَهَبُحِب نيب نيم ٍءاَطَخ ٍلالَض
 شط ُتطعأ ُثَقاَو جالا َوُهَوُهَدْنِع ءاكَبِإلِل نيِكَسلب ُمَطُقُي اًماَعَط اكتم َّنُهَل ٌتَّدَعَأ ُتَدَتْعََو
 ٌنهيدُيا َنْعْطَقَو ُهئمظَعأ قربك يار امل َنِهْيَلَع جوا سي ِتَلاَقَو انْيكِس ّنُهَنَم ِةَدَِحاَو
 دهب قسرإ ىا ادام أل ييرك هلل اخ 8 أَقَو فْسْويب نهب لْعَسِل ملآلاب نر ا

 ىف نفل وََسنلا ىف داع كيال ىلا نحل نم ةَّوح امبم) ٌميرَك كلم آلله ام ٌّن

 ُىِذْلا َوُهاَدِيَف ٌّنُكِلَذَف نهب ٌلَحْطاَم ٌتْآَر امل ِرْيِزَعْلا هرم كل ل لل شا

 ْرما ام لعفَ مل نيكو عمإ ”ْمَصَْتْساَف هِسَْنْنع ُهَتدَوَ ده مدنا يع بِي ف ننعم



 موا ارضع 4! » فسول روس طرف راي لوض موسدلج» ني الجر ضو راح رش وع :
 يح لدغ طبل سلس خخ دب ب بلبلبلطلطايبعبعبشدبتعندعسطدبلسدسسل

 ىلإ ُبَحَأ ُنجسلا َبَر َلاَق َكَنلوَم ملأ هل نق َنيِئِلَِل (ؤَنْيِرِهَصلا َّنَم اَنْوُكيَلَو ٌَنَسَجسيَل هب
 «+) َنيِلهْلا ني رص ْنُكَو نيل لبأ ُبْصَأ َنُهديك ْىَيَع ف ِرْصِنًالَو هيلا َىتوْعدَياَمِم
 َوُه لإ َنْهَدُيَك ُهَنَع فّرَصَف ه َءاَعُد هّبَر ُهَل ٌباَجَتْساَف ىلاَعت َلاَق اد ءاَعُدلا َكِلتِب ُدْصَقَلَو َنّيِنُدُمْل

 : هاري ىلَع ِتآلا َدلآ ِتيالاوََر اَم ِدْعَب ْنِم ْمُهَل َرَهَط اَدَب مث لعِفْلاِب (مُْمْيلَعْلا ٍلوَقلِب ْعْيِمّسلا

 وجسم سانا مالكه مَِقني(د) ٍنْيج ىلإ ىتح هُم اذه ىلع د ُهوئَحْي نإ فس
 اكدت ىلبا نس لاا( :يزعريفطق قي انغايل لوم سس لولاو رفاق كك سول نس لج سس لطم ىلا دا 00000000 12

 لباب اذ حسا مه ب تس. 1م اكس دامب ب لابس ( عجاج ان ردنمب لابي هس دامب ماقم اك )نحر سرطان سابك سي ن)
 ىلا, فرط ىلا لو ترص زعروا يسكت ل اذ لع ني ونكروا لل أ لس مت جيب ) عررط كا( ات درع نرمي زرعت )

 انيدريبجىكب اوت لجأ متدك تروا( ىلرك ترق لسا نس ومنك ك ل ابيب )اي داعتب لئرصم نبي زرع م دف اك دس نس من( يدل
 عركلماعموجوكشباروا( سدا زالادإي -ايدامب ليك لل م قثث_< قلت اسك مروا اس دوم ب ردقم فطع اك ا) لي دال
 بج رو تاب ري) سام وج لب ىلا( رافك) د آرثكا نكي( اند لكس لو ا) ؟اتبب ك هو و

 تون ) تود ىكمطروا( تمدح ) تروق لكلا رفراك نأ نس مت قل( سوم كس لاس ل تذمب ليمشم )فيي وأى اج فيا ثنو
 كسول ليم كك ( اهيل ز) تردوك ل شروا ل نس ريد( اشي نأ حج ) لوب قت اهيباوك وليت ممن ( لك اعجب كن يد ليي حس
 رم ذاورزا طرأ خيسا) ع لاروا( لكن الس أ كل ذكى روب شكاوخ) لكل او #دوؤ ب لاهو تح
 روادختاس كس ءاب هرسكل ب تنأر ق كياروا < هينايب مال ل لا اج نال) نوب قبس ىو ول””ىلوب( تس ناا)لددا يدك
 ارب ( ايل لوم فس لمن )وو( تس ماك ا اجي دشلا)دقلا ذاعم هللا هني ثعسوي ( ع دضتاس كس ءانصتت لي تأ قرود
 نوشومارف نير( تعا لك يات ايذ لي تنام كا خش كس لا) قد دلي تاس كس تع نس ل( ساق ) يلم
 ( قكوكبركودارا اذ ركاروب شكا وتس نامت اهج اوت مت لايخ اكفسوب لن لد 4س تمدوكروا ركام لتر الفوك ( شرا ز)
 كاد تاسع نلا لسد كر اكذددرب 2ك نارك( 2 هوم للا فرط لاا هت اذج وم ىلا يطب جب اكتر ما قون ارا

 لكن امك ادام تاب ايباري ىلامج كش عسوي ذ سقى دركي كك روق ترحم اسكس ثعسوي لك ث تس رفا بع نبا ) لوم
 ش نار كات( ىدالكت لبثأ ذس م )حررط ا( ع فوذك اهعماجل باج اك ال وبلد لع هجر نوفر نر

 2ك ىلع ليارعة ع لم لودتب نادك را لو ار روررعا نلا ل ب 014 ز) لاح روا( تناخ)

 تود فرط كه ذادرد كك كس آل وود دوا( هرهي رشي شم اياد اس كس مال و 2 ترق كيا دوا كس تع اطا زاهي ) كك

 شعم ذ تروك( لكن فتك فرط ىف كذا اكنلاروا ليل عل لس ن_ ذب يف اقبل زروا شوو كل < ك اهب قثعسوت)
 53 كب نار اراك اي 4 مزاورو( رب وش ) رئوا اكت روك (() اعيد لولو روا( الاؤ راهب ردا اينيبك هي درك

 لأ ؟ غعاه لومازم ايك كا بركه دارا ك ([ز) تاباكرب تاس كس ئاخ للا سرت دات لك( ردا ورك رورش لكن

 (ةاماع ليأ_وم هد فيلكت ) اج ىدازس كة ددددوا لوك اب( تم اياني درك نب لع ليث نقم ) تياج انيد جيران لج ولا

 ا

- 

 تح سل



 سو حا رسمتي 41 » فسول ةروسءا ره راي ا موسر لج, نيل الجر ييضوورا حررشو لج رت نوبل

 نولاو تلك تراك ئاروا - لوب لست ليتل لي لسا © دوي “ل كح مررخلا سبة تار ؛قيارد_وب ثوب

 أ دل فيدال كل ياو نرد 0س تهاود- انت قاما اج اكلات قو قتال ظلك يا تس نع 0
 فنا قوق عررو ف لاو مجلد كب رانا لا ل وج ثمل حس لي تو البتر انهي حس( تح اس)

 مث( خلا ءازج ام كانبك ارت )ينفك اس ارباب تس كن م ركاكث موب ل اصكيد سرج وش لس تمروبسجج لاب ل
 ح لاهم ساركر زكرو ! تفعسو #ا( كلوب رج ) لن لوم كلوت بض قكنايكالا قرابة كب -< كالاع كل رب
 راوروصتا يرمون وقلق ب ل كتاب ناعم كروصقز (اخيل نع !) دوا( كة سساج ليتم اب هند وانك تمر 2
 ل 11 وذ ب مال ذيسا قدي كد يزعج سيل لضروظدنج كر صم )شرد ( قوم ردبخس كل يكرخيي جس داك طخ )جس
 لن اخرا( ريلي لش لد لا تبك كلا دهس زير ) قكراب لو لش ثمماح كى اوو_ل امر تسادكد لك
 اك( تبي ا) راكم ذسيئوت قرص يزع بج( جس قدرك لوم لكاس رك تبعت لا) قلب لم ب يرض 3
 لايك كك اك تس قرم 29: 2س كيوت زج ل اهيا )- لاك ار ني رثس كلا ل نااروا اهتم اولب بأ وف لش ح
 ثم ل لالر# بج -57لك نم اساس بس نااهكا حس ثعمول )رب قدرك بن قرت باك ك يام دا( عر 2 نتن قلاب
 نلت لا ترو لك 2: يت قر ل فارون لوقا ي) سب كاك تا ساروا ورح رم ) ناري نعيد 17
 لح نت وو لوبا 0)اكيتر ساب هس تشرف كيارورط_ج سكن انا ل( كسول ) هنأ د شلا ناك ”” أر اكز دوا( اوم رت كت احا
 رص رع ) ىل وب( ايت ايك ياررف اطع كن” اهو اوك نمو ترن س لب ثم دح انج لاك ع ل نانا لة ةداعرج كس ب جرد لا

 ىلا لي سا) كش كيد ذقط كب ف قش داب( كس تبح) كج د هد سي رك ىاوترب كل قدوتنا وع لك

 انهكا يعيب رك دنت آروا( ب راج الاون تولاق + هور متن اي انه لئوبا# غييسا لداك ا ذس لي كيب! لاب( ع كلاب تدذعم
 1 نيل نا نبك كدا با سمينه ث سوي تروح )وج كتم زك دولمة. ادم كدا ليترورض قا. شن

 - ل ىترالب ضتروي فرط تس شي هدايذ لكاس تابر انبر شريت !ادخ- كاع وروظت كس هثلا ف ثول( جاو

 ىتباتوك ) ومنشركم اك اك لادان دوا لوذي كيس فرط ىك نا ل ساب ف اياهب ن حس ماد كع لول راكم لنا بالا

 روا ىف نس( اهد) لكنا فس داكذدوري كح نلادس( ليث نسا رفداشرا ىلاخت قتلا سا تى د_لكرج رصقم كن ولمج نلاروا لور ذك
 تادالع فطري -الاو اج بوش( وك وماك )دوا لاو نسا ذب( اك امد ) < و بشالب ايلا سبأ ت6 ةاددح لآلر# نا

 مولخممح_ لم هلك "اك ايدج اوم ولم بسانم ىت انهبتب لين لأ - ليث تركت لالدرب ىئتاد كاي كفسوب دج ) دعب كس تكي د
 كف اب»« يسم لان) ولان ليدتكث مي كل دكت سان ديال ملعب( جس روم

 ( ايلي درك ل بت ءلوت لأ اج

 رافت بلاغ هللاو_وجدجج اب قل اطمك حار كى اق يون قا لقروتو# ار وصح ٠٠ 5-5 و
 ناو ديرت ام كتيطعا ديرا اميف ىل تملسا ناف ديرا ام الا نوكي الو ديرا اناو ديرت مدا نبا_بداشرااكىلاعت قتل

 يأ جو لوج دكه دنب ب ىلا يقتل يمضتاقت كبد اك لاا ديراام الا نوكي ال مث ديرت اميف كتبصتا ديرا اميف ىنعزان

 بئاج ىرموددوا جس حس باج كيف رص لابي نايا جس لوم تكرشاكن اج ا لي هطافم بإب هتدوا رو تجاه لك
 راهي ببساكل قلم تاوارم بجانب ثحاباكتمدوارم لادتب و نلسحاكث فسول ترطب _ايلكايوركم اتم ماكس لجلب بس لن



 مسيو مارس تي ا 9 فسول ةروسءا رسموا اراك موسر لج, نيم الجر يضر ورا حر رشم تنال ٠

 لوم لوب ا سك رايد

 مناك ديت قياوى لك كس بدا ملول رتسروا حس دابقنا كس ناايتتسا ايكو ةحارصم ان نس ىلاهت نق اخيلز

 يدان لكل ايخ ىلا كس سئ سبع كا يك يك مان اك تمدد كلل تيرم ترطتح جب لن ممكن آر ق كل ىلا - تاي نيل لك
 ' -< اي لشارع اجو

 روا ن اليم قس ليئامودارا رايتخا انوع جلا لح ةررصم هّللاذاعم .ملهق ثم لعام ا ثلل تيه

 -< اء ابك بايك لس هداراأ زاك جرد قمر تس هدارا يروا هتس رددوا باو اعر شر نكس هر كس لتس دارم توم ضاقت
 كح كيارب رك ايكمدارا ذس لطوداقل ذو كمل رك < نازل يل اك اعا تض راس نان داز إس هللا فكخا ملول هتلعق

 - تب اجانكامب ثعوي روا قت اي انذاك ايل ز- كلا كلا تمعن كودادا
 ال ول ىاّك اايكد تاس مهقلخأكل إي روا ناهربلا ةبور دوجول عسستما لنج حمانا فرتيب ىار ناال ول

 .هبر ناهرب ةيور دوجول اهب همه عنتما هنكل اهب مهل هبر ناهرب ةيور
 -ىلز [لك نجسي نا الا اجب ناج ف فعمل رول الديار تنم ير ولعل كس ذاهب نلاج قا ءازج اه تسلاق

 نينوجسملا نم هلعج الاروا لهر لوم باريس لامج لس ثسإ ناب لاادورك ساترم هزادتا ا تبخل ال زهسس لج
 هس هراشا فرط ىك سد: كازم ل يلا نجي نا الاد ايس ىك

 ىبسدوا اهرب اك يوج يداه ا نا لب اطملس تييادر لبي_اترنم نواح وب ضو ور بي تعاور كياروا دهملا ىف
 هيلع تروا رج بح اصروا فسول رباشر وا كس لك طغام قش لكن وكف المالك س لويد اهل س قوبداشراد- حس رار

 ٠ : - لس مالسلا

 ناك نظينشلا ديك نا-< ايكاب ع سسنىن اطيشر واه ايكأأ ايرفربش واحس ركل لقروع ميظع نك ديك نا

 كرك لاول كويك حس لابوك انج اوم اح ذب حس ركل نااطي خبرك اك تروا ام ذ ءالع خيي نح افيعض
 -_ ووصقي ىلاعت قت دبش انور وزنك اريج دن ا نلاطيشر دا 2 تنويم لاو

 -< م اجاهكب لقلا ناسلروا بلقلا باتو هفالغ

 قرجت قاووج لن 2س آل لوزيج كف اهلى ماروك نر تروا كس ف اكوا كس لج كس دابس تس لا اكنم

 - لي اج ىلاكح
 تب لمي لاح "بلغ كل سا سم اخرصم نان زدمبلافس كل تر كل لا قي بس> اص لن تبحر كج اذ نعطق

 اصب لب ىنستسس مل وريطعدثلا قت ضخ آ اك ثعسو تررط>,ماإ حس نسحلا رطش ىطعا ثييدع ارشب اذهاه- لص ث اك
 ل تدابص نترك اج اهكاي بس لص لك دايضفولم لو هيلع ثلا لص ترضخ آروا ب لزج تليف نيد يساتوم مولعم نوب
 نست يآ ل ثيي داحا دوا ليث سوم لن ذب ملل هيلع فلا لص ررضخ بع تح الد نلستروا لين سوم نس! كعمل ترطعح
 - لو قل ىلاكى كى بتجي اور كت يروص

 سار كر وا اند عيدنا نحلل وهاب نلف لو ارب ودردلب لاك يب قم خيا ليضف 2 اب ىسلا بحا

 - تح اب ل كب سلطتييفاع لم لاعرم وكن لانا كس ىلا سجن التجلي للا سكت دنيي تاغ لت تسوي كاك جس



 سواح اسرع جالو فسول روس ارو داي العب لج نيل الج ريسفم ورا حررشو رست رت ناك

 راف ىف فم اناك ااه ادي رفوف سول تمر طن> ل قرص ل نكس لبن تأ :نايباكت ارو... 4 رع

 هي ى_رصم ري زرع_اهق انكر دج ذب لي كلم دج قد ايلا جس انبك د يزرع سس كك نل آرت فر ادرس وار يا اكان وكرفوو دوا -اهت
 تار كن لا 34 لحكرب وب لس تعمل ترظظ>رب ا يللي لوفر زو ج نايل اهت يلوي رخرك جب اكل تسر وصوت ليا ضن
 كس ثمل كس لي تاداق-ي دانب لكراتم كف العدو راي كه داس غيسادكاوم مانع جيو لاس هكا ا
 دلوع لود لد لدا ع طئاماطلا

 قرشا ترعرع ناوي لام لي باد دس. لكل ىلإ زاك تنزع يره كلذ
 لير صمون انج هك لاو ذاهب كيرعختنك حجررتب روا لاو كحك وج ل نا لابتجايك ؟نادييم درو كب دايخ لكل ومئارماك

 كب اوثرواهل ذكر كدت كم م رو زعم نيل هكبس كوم مالفج رك لحي كامب ررظ لاا مدس ثموي نس ىلا خنشلا
 كيرف لنا راك وبما ناكين_اهقاباج انركوارم انوكث سول فس لومئ اجب بلوم تيرم تدلتو شد دوا ماكر يت

 ارك يجرم قيود لرواد َّك ىلار ع ل2 وم ناو ةورخإ لس تسد لاس لك بج لوب مولخاس ةدشأ غلب املو- ايل برهن دذ

 د ليث تس ركل رانا لكنا نا حرر ىعاوك ودار يترك نس اولا نوف اقروا كيرا

 يلا بحج لب راكي فروا تروصبوف ثول لكس لع تادا..........: لمرظلاك تارا ابيب ذو عسا
 عررط كل < ف ابل حس هدعاقل اريبج فان لبس اوت حس تفرط قرسود احكي د بج دوا - لوم فير فري نا ىديت(رصم يزرع )
 < دع اتا كلم اعم ساوج_ كير كت ابدو لب لج ناد كيا ةندسجكدن كرب لئاوو بج ري لب اذ لبث ماك إب ريب دن كح رط

 لور ضعطرواراكبلط لع لج وظف كك روا ل د روز حس تمار لين قكركر وبكر صارو اسضا ىلوج لو اكر ك ع رطرم

 كل ل نس ركوراشا فرط كارب هدايزانبك'* ىبر هننا''ق كرب و دختاسكس قطاف يس زج كرب ررطر مج دكا:
 لا قرش هوروا 0 خل زلت كو هسرسود سس ل اريك »دايز ل ل ا سل ندد لي ثي دع اهييج كوم

 كح وم تحجب سال مد. يدرك راش! فرط لنرب لكل نا نم سيئوتكومل ارب لفك يرابروا كفا وان

 لك لاق ليو زل نقف تب سب قمم سبت ندد ك هب مهوسم:.:--:--.-: ى.ارل اي ىف ثعوأ ثرنح

 ساو تكد دنوكن ارب كىاتدفلا ثعسول تيرطحركا_[ عيب بلطم اهلج جس لوم كريت ك خلا ىار نا ال وسل تاس
 قرصود رك < فيل كيا ركاريج لرب -اده لائادب ىلا ىلا ايلا ل ىلاقترللا نكي ةاعوم التم لي اورد

 ل اجاعكر كلا كل اوك ولم لوفوو 2. اه اناءدتهتس اهب مهو لحام خلا ىار نا ال ول كج هدحدإيز كس لارج
 تالا فرط ىلإ اهيل زوكك فسول حررت ل بي جرد لس سوسو ل كارب لسا و اكلت اج لاف و از كيل كس رمودروا

 لوري تممصكو ترفع كك وسو ترف لا فاعم سمج اى ذس وم قدايقا ريق سوسو لش مت ًيروروا اهت الهوم كن اليمروا

 ل تبغ, بو كءاضعا قتمالس لادتكا لامست« تحصل دب تاق بلد < احايوم ماو لاكوداب زروال اح يفت

 7 ت.اجوم الت لي ىادشلاب ذوقنركا تبا دهس اهؤب انك دبا وار بصدد ايف ل فس ا ادول ب رايعم كس قئادكا روا نط دوج وأب
 انوه لاكشا



 سي حارس تع 6 1" الط فسول ةروسء 1سم وري اا موسرلج, نم الجر يضتوراحررشو مج ننال

 ترحل كويك س قرف اكن لا آو ناز ل لودارا كس لاوطدد ني 2500 مه لحل ولوورج رك اي ذو ثنو لإ

 هب تمهدقلو2_ ىا_ قرم تى لاكلاداينب نم ترروص لا .اهتاكذ ذي هدارا اك اخي زروا هت كك اهب هدادا اك عسإل
 كك ديكات لثالمب ليي كا كس ةس كرم اظرف ىادول ايكأ ارق ليث“ دحاؤك مهاب“ امه” روا بايك ايارف اهب مهو
 ول وتوو كل ناد هت كلا للي لكضويرروصركوج دارا كا ةروا كسول تيرطن_ ايلي ا) لال مر لج سرس دداا ايكيا دقس

 35 اهتلي تويكس مهورارا اك عمو ت كررت رو ايل يكرم _-> "وه"

 ايل“ نوعيه مكنا” لمبرضيل_ كس ذ_ركوراشا فرط لدلكىا لكل نوتيم مهناو تيم كنا
 لعرشلا لص رض 7110 ربسج لا ل تروم أ كويك جس ايكم الوإ لس ترابع أ نوتيم مهناو تيم كنا”
 -هس دب قطر تدابعزرظس ارب للا ت هرم حب قرفاك اع ن عز لج جيت دعاك ورمز ة و تنقظل لم

 شتم لوك عل سلمت كلا كلا لابو بس ايلاف نوثعبت ةمليقلا موي مكسا مثرعإ كح ساكس بوك“
 - كومو بس انما

 ةهزاورد ع خلا بابلااقبتساو رواج اتوب مولم نوبت اكى و ذاورو سس لمت كس هباوبألا تقلق ادع : لثاو غل ز

 ا روج مولعض انو ريب حس تقلغروا انوماوم اله اكو اورد هس بابلا ىدل اهديس ايفلاوررطىا-< | روم مولعم انوه كيا

 د 2 آكل لوم فلك فرط لود اه هس ذا ورد كم 0 را

 1 و وول كورولا ل نقر قرا 4 لوم لاراو بحت حررط كن وجج ول

 رجاب ركل وكري زرعإ لس لاا كوم ايلركر نب هزاورد رك اكذ ى د نكف رصرم دقن رط يلو مس شم كح نوب ةكرباب تح قدلج كل وحك

 نإ ليو ل نس لك وأ ا رت رق تفكر وا ماتما اخ دوا سد كي كج لس 1ل- لوزاورد نابلس لوب كك

 -<- ترورُص

 تيآو جب ربا هو كب اتوم مولتم سس ثييدح لك كاح كرد دوا نلابح نبا حمدت نم ؟ اق نارا هو

 < لوم مئات كل ارماظب أحس تايألاو

 + لطلب - تدك ث سي ترعاه ركذيد تاي... لأ جسر جختسد اب كج كل
 كح نير ضاح رك ات نوب اكمجب سا فيفاكتمجج - شئاتمج قرش لوك صيف كرباشن لا زين -6 اج هك ابدا اجب كوز ساو
 تاغ انومم تحج اكل و زج ىف ما تح للا لي ايكو ثعع اياك اد دايز ك- - ريلصا تدجت اني درك لاي اكل ا قفاوم لاذ
 نيفاؤب و شخ كل لا لو راعوطلا لص رر ضخم وفيات اب اتي ز تسرطح ف شار ايق كيا رك دوك اسسا جانب سنن

 قدوم راتعس لا لك“ شارفلل دل ولا" لكى رع قرت قرش لوري كاك ة كرابعااكتاب كل اثات

 ش -امرفراهلخااكى رونشيخ سايس للا ص
 لا نيا سوت ضوتتيع لاتحا كس هل:ب عي كس الز سن ساره يسرمباطن قدس دارنا كس تل وبنك اشك سدا

 2الى لاب انتل اغا كف :+ عن كس لوفود حس شافي زو ثعوي رصيف لاهلك انكر باشاك ل اس رابقناكس لع

 - قوص نيو تن داي كوت عسل تر> ايو( ب اوي لع تك قب كس تررطخ عقأ يصف سا ل



 ىااجوم رأسي آجلا ذط فعول ةروس ارسم راي ا موسريفج» نمل ااج ريف ورا حرر شو دمج نيلي

 ساروا م انارسودروا بقل كيأ عس ل نلاإي تس اياذتب مان لبكار ىف لن نمد روب يل دج لا مانا كت سدوم ىلا
 تت ايلا كر صلع طفل لس يزعل ساق م ايمانا اكرصموج هن مفطقا ناكر ونيك

 جدل تر ثاعم وعم كت از سال 4 مولعم تساي نسا خيل نه تددتعا و. لدول نرقعدن

 5 مث عل ل ة_اهك_صت لام لاكن نس دنس 2 كس نخل لت ىلاو ردا يورط ل ل اك تل ار

 كالاعو كي تداش ل ل وقرزم لاو رواد قرا ا صحت قاع كر زج لاقلت تاكل تاعك

 ترم اك وملك رمل لن نتن سس شوت لا ساصخلاب عي لوم نإ دصقن كت رعم ناديت لما سس نا ليش ل آن كور
 د ريض ى رول كت اداشرا ناك نآ رقوت دواس ايك اعل

 لكتش انج رشا نك مسكر و لفل فر هاا خلا فرصنت ال ناواكث سب ترن
 كلسون تر لي دج لن رواداتعارب تصب ا لئتأ سيو كن ومب لح وملح رق لكم طاسملا م ابنا دنس تمأودب

 خلا فرصفروا خلا باجتساف رسل كت درب تف لا سجس آل يرصتم كفك ف رصت ال نا

 نرد ان ب تنقل ندري ل روب ايدج سئ كاعد تيلوق ناب شدي ني جس ايآ ار
 دارمعس تايآدوا- ايم زال تس لاب انو تساوترو اك ىلأ تينا -تيددار 3-2290 ل ا ل ا

 باك ل ايي ركرارقاووخ اك اهبل زروا < ىواع ليو نوم لإ اح دقي رطل اخ ن راو اكشيشروا للرط ءعر#ا

 - توتر ليت نادل اي يك ث سب ترتاح نلت لضؤل كك ترصم يزعل تاب بس

 - تيباج ل كت مياعر كلا كب توب قرارا نك وم مولعشتسس حلا هللا ذاعم لاق تي ٠ ثا فنا
 بجاني درك اناتنقو ل ابيع كف لاخبكاوم مولخم جل يتتارار يف لاق !اق تي آس لومتساكت نقي رطل باكا سسج
 بج ل اوم مولع يع ني! لوقب سلا هنيار املف تعا نيت فالف قا مرام شيدعا« ناقة سبع

 2 د ردي ساق ءاوسر عال 0 , ايلاك نت ورباشم جس ا كلغ« مدباشم ل قولك

 - تما حر سكرات اروا ضا ارتعارم ىلا نة اج ومد رس الغ

 يور ربعي ُهَياَرَف ِهِماَعَط ٌبِحاَص ُرَحْلاَو يقاس اَمُهُدَحَأ ِكِلْمْلِل ناَماَلُع َنيِعَف َنجبلا ُهَعَم َلََخَدَو
 ماْعَطلا ُبِحاَص ٌرخألا َلاَقَو اَبَنِع ْىأ ارُمَح ٌرِصْغَأ سرا ىلإ ٌىِقاَسلا اَمُهدَحَأ َلاَق ُهُئَربَتل اَلاَمَ

 نب كلرزنانإ ريع لرأس ندين - نم رفا لنا أَ قؤف لمح زى

 نيهشي لع كح ديزل اكل و مكي نأ لق قفل ى لنواب امك

 سهو ٌديكات مه ةَرخالأب ْمُهَو لاب َنومْؤُي ال موق ني ةَلِم كر نإ لوب هوُفَمُ

 دز نم ِهللاب كل رّشن ْنأ آمل ني ناكاَم َبْرُقَُيَو َقْحْسَِو مُيِهاَرْبإ اك ٍءاَّبا َةَّلِم ٌتْعَبتاَو



 ها” اح دس رعب تيب 1 ب15 و فصول روس: !!رسنو أ م وسدلجم ني الجر يضنو ورا حير شورمج 2 ننلاك

 رام مهو ِساّئلاَرَكَأ ٌنِكْلَو سائلا ىَلَعَواَنَيَلَع هللا ٍلْضَف ُنِم ُدْب يجول كلل انيَمصِيِل ٍَّْش
 ِنحَسلا ينكاس يِبِحاَصْني لاَقَف ناَمْيإلا ىلا اًمِهِئاَعْدِب ح َحّرَص مث لوك ٍر شه هللا «(مؤنُوَركْشَياَل

 ٍهرْيغ ىأ ةوذ ِْ َنْوُدبعَاَم رت مهي ريح مو ُراَهفْلا جاوا ُهّلا مآ ريح نكرم بارا

 مخ نطْلُس نها اهب هللا لزنأ ام مكاجاو معنأ انانشأ اهب متين آَهُوُمَتيَمَس ًءاَمْساَالا

 يقل ُنْ ١ ُنْيَدلا ُدْيِجْوَلا كللذ هانا الإ آْوُدْبعَت لآ َرمآ هَدَحَو هلل لإ ُءاَضَْل محلا نإ نامي

 يّبِحاَصُي َنْوُكِر شيف ِباَّذَعْلا َنِم ِهيَ هيلا َنُوُريِصَياَم مؤ َنْومْلْعَي ال ناكل مهو ِسْلا رك َنِكْلَو

 ُلْيِواَن اذه ِهتَداَع ىلع اًرُمخ ٌهَدِّيَس ُهَبَر ْىِقْسَيَف ثالث َدْعَب جرم ُىَقاَسلا ىأ اَمُكدَحَأ مآ نجلا

 0 ا 0 00 اا الث َدْعَب جرحي 0 ماو اذ
 يا ما يما «#ر اس

 سوم نال يلا ىف ند كَنَْف ةِدَيْسكَبَر دن ير مروان جت

 ٍنجِصلا ىف فش سوي تكف كبل هّْيَو دنع قش َرُكؤ ُنظْيَّشلا َىَِقاَسلا يأ ةلمناق مال

 4 ْىَأ ىرأ ّىَنإ ديلا نب كيرلا ٌَرْصِم ُكِلَم كلِلَمْلا َلاَقَو َرَضَع ْىَنإَلْيِقَو اعبَس ليف (؟ نهب عطب
 0 ل بل نم عبس ئه نكي ناَعِس ترقب عَْس يَ

 ئف ئنؤتفا الملا اهي اَهيَلَع ُتّلَعَو رْصُحْلا ْلَع ُتَوَا دق جمبي ٍتْدُس َعْبَس أ 500
 *مالخأ طالخآ ُتاَعِضَأ هذه اوُلاَق اهورعف (ج َنْوُرُبعَ اء منك نإ هربت ئل اوني ى اي عَ

 َركَّذاَو َىِقاَسلا َوُهَو نْيتَمْلا نم ْىَأ اَمُهَنِم ابن ىِذْلا َلاَقَو «موَنُيِمِلعب مالخالا ٍلْيوأَتب ٌنْحَن امو
 مكب انا ساو ب لاح نيج دما دعي رك ّىَأ لاّدلا يئن اهتامذاو الاخ لصالا ييواكا نادم

 انيفأ ُقَدِصلا ريكا ُقْيَدَصلا اَهّيَأ ُفْسْوُي اي َلاَقَف حسوب ىنآق هي هولَسْرَأَف () ولسا ليَ

 عج ىلخَل بلي َرَحَأَو رضحُح تلبس عبس اجب عبس ٌنُهلكاي ِناَمِسِتاَرَقَب عبس ئف
 نيم عِبَس اًوُعَرزا يأ َنُوْعَرْرَت لاق هرعت «":) َنْوُمَلْعَي ْمُهّلَعَ هباَحْصْاَو ِكِلَمْلا يآ سانلا ىَلا

 ىف ةركرلا وُ متاح اف داتا عشا ل ُلْيواَن َىِهَو ةَعِباَتتم اًهِجْنَْو ِةَرُمَمْلا ن نراك اياك

 ْعْبَّسلا ىا كلذ ِدْعَباُي نم تي مْ ُهْرْسَرَدَن «ءوَنوُلُكاَناَمَم اْيِلَف لإ َدْسْعي َدَسْفَي الئ هلبكس

 َنِم ْنُهَل ُمَتمَدَق اَم َنْلُكْأي ٍفاَجِعْلا عْبَسلا لْيِواَت َىِهٌو ٌباَعِص ٌتاَبِدجم ٌداَدِش عبس ُتاَبِصُْحُمْل



 تانج ريف تيب 1 10 و فسول جر وسء اسك رإ م موسر لج, نا الجر يضر را حررشو مج رت نال
 تمس 1 ا

 2 لس 7 08 م م قا و يعول لكم ى< 5 ا ا 8 خلد و م7

 ل ا ل ا ا نا

 «:) َنْوَرِصْعَي هيف 7 هلو ٍرطملاب سانا ُتاَغي ِهْيِف ماَع ِتاَبِدَحُمْلا عّبّسلا ىأ تكللذ دْعَب 14 نم ىَتاي

 ربع دل ىآ ب نوعا اًهليواتب ةديخاو لوختل دا امل كلبَملا َلاَكو ضار باع

 ُهَلَئَسَف تَبَر ىلإ عجْرا هت َهَرَبَراَهْظإ اًدِصاَف َلاَق جْوو لَو لْوْسرلا تسوي ىآ هَءاَج امل

 ٌرَبخاف ْعَحَرَف 40.9ميِلَع نجدي ُىِديَس ُىَبَر 3 هيدي َنْعْطَف ْيِتلا ٍةَّوسنِلا ُلاَح ُلاَباَم ُلَآَسُي نآ

 1 نكي اَلْبَم هن ٌنْئْدَجَو ْله ُةِسْفن هَ ْنَع َفْسْوُيَنئدَاَو د َنكئاَ َّنكبطَخ اَم لاَ َهعَمَح ف َكِلَمْلا

 ان ُقَحْلا َحَضَو ٌصَحَصضح َنْمْلا يَا ثآَرما تقوس هيلع نمِلعامَِلِل ٍساَح َنْلُ

 لاق كلب وي رح سَ ََع ىدَواَر ّىِ لوف ىف (هاوّنيِقِا لظلا َنِمَل ِهّنإَو هِسْمَن ُنَع ُهَنْدَواَر

 َدْيَك ْىِدُهَي اَلَهَللا َّنَأَو ٌلاَح ِبْيَعْلاب هلم ىف ُهمحَآ ْمَل أ ريع مَلْعيِل ٍَءَربلا َبَلَط ىأ كلذ
 ش «م)ٌنْييئآَخْلا

 روا قاس ليا ح لام كاد هتح مالغ ىئاش) سوم لو لش شان لش قرد مالظ د ودا سك كومول روأإ م 2

 كرت دك نك 3 لو ةس كن ايري كب اوف ثيل ل اعكيد ذس لافود لا بحب ين انج - اكو راد اك اخ كب داب كاش اسود

 لوم دج( وكل ) بارك لوم انكيد لش باوك لش ل نق قاس دج )هك فس كي تس لبن نا( سر رك ذآ

 نا نول را هر ا ناي نوبة ذ وروي إذ ل اما كما ت كدت هنا رسم

 ( وم ةس اتانومر تاب عس نألس ريت يسا لجأ ) ذس ثم لين سوم مولعم ىو[ كيت لي بلآ ةييسالتر جتك باخ ىلا
 ريب ل1( ل تلاع كفل اج ) ل ود اذن تقيقح لك ا لبمت "لب هت لام عل لس نا اهك( لن براوخ) لبمتاوج امك راهب ابك

 لح لاب نا لش لم سا ) هس ايارف مل خش نس داوي رصدت س تلورب كمل اكل ودالتت ب همي تس سس« رمان

 -< ذرب ( بهذناكم قي ا) قير طاك وكول نا ذس لم( جسداشرا كس كس دمنا كا سآ 4 -<س فيد بيغ كا
 دقق رطاك ث وفتا , نك ارب نش وداد باب ةييسا لس لج - لس لبنى وكت رخ [كاول ودا - ا
 ري( لين موصحمم#_لكتويك ) لبن اركي رش قكرتج قت سكس شال ( ب لاكبسانم) لك رك ايلا مت جس اكد ركر اي
 0 نب كلل 2 يش اهيا ال اب رش( راذلم) وا شلا ني يس لني اكهثلا ب ا

 ترب كلاب نو كت اروبتم قر فتم ايل( لوقف ر)! لويجتا سكس اخ ديق سر!( ايام فة تس اب فرط نامياركل س1

 لحب ى ومان تقيقتي_دنج فرصرك د وججوكد ثلا 1لأول من( < كويز قل ايفا يس. امجتا وو -س تسد ز حس بسوجووبتم
 رنس لوك( كت ذابع) لكلا هس ثلا - لت كس هكر فس لوداد باب هس داببتروا لس وج( وم تك تعب مليم )وج تحك
 نادل ىرلانورلا دب اك قدتلا فرصا سي ناارفاكس اج ك كس ىلا( بنت7 3:6 لصيف ) مك ىراحا لبث( لبيد )

 تسد هلل لش كرشمو كل لا كوم باذطعاسك يك ) ليي ل اج( رافل ) ىرآرثكان ليا ع قير طاعديس( ديحل)



 هز جاسر تيب[ ب +  فسإل ةروس اطر اي مه 03 سرج, نبل لج ريض ورا حر رشو#هج نبل اك

 كيالي بارشولاق 1 نيس قل( اكواب دعس ليتدعإ زور نت قاس كم ) ىدآك يأ تس لع منا سوت سكس تاغ ديس( لإ
 كح لاادنري روااكه اج اياح دج ب لوس( ركومإب رعب زور نمت )ارسوو و وروا( بس ريت كب اوك لاب -قئاطم كس تداع لج )
 لاوس مقلي تاب لل ( ايام جس لانى اصلي د كب نس مترك كبك لولود بس ريتك ب اونكس لايي) كل لتر

 تاج امنت امت تدبن كى وآل سف كسول رواه 6و ل )رقم حرر ىا هو( فوج ياهل يف مواوخ )وه سك

 رافركسس ملوى ريق فيا لي ئاخ ليترك نبك تس لاادول) انحئردإي كك ف ةاج لاي كس اق آيس اك ابك تس ىلا( قاس نتن ني
 كش عسول لب يداعب انرك اسك اق آني هرك دن اك ث سول وك( قاس ) سا ذس ناطيخ ل( اوم ابد قاس بسج ناي جس اهلك
 نوبات يك اهل( ديلو نا ناي ) هاشداب6 كرم )ركوب ايبارجي رواد ل ئاخ لست ( لاس هدارءلاس تاس ل

 عمت فايع ) لعن اكو تاس( لون قتراعك) بج قر لت ليغ ىزذان ىل وم لون لب اك تاس اعيد لب باو ف لبي نتي)
 ياهي ب ناروا ل ىدداج ب نولاب قرب ج) لا سرس( نمل[ تءاس شلال قرض و روان قرب نال ترانسرل( كءافبتع

 ريكس ا ف )9و نس اج انركل حبس اطم اك ب اوخ مترك( التر يتلى لا ) ور حس لطم كبس اوخ هس ريم ! لولا وابد سا( ل
 رواد ل ل تكرم روط عي كريب وباوخ مروا لت لايطو باوخ ناجي ب ىت لول( ماب يبيك نع فس لوي داي رد( قالت
 لارركازب لادولء احلي سا لص رو ) ايآذإب تس( لاسع_لش نلوناو لولوو تم ) قلي تاجنسس لي لون ديقود نس دل

 كف ام كئءارذ_لوماتيد المت رج ب اونا لب كنك ( لاعاكث سو ) دعب ل تدم( رك ذ تق تما يدركم ائدا لع
 مسا! كفسإل ا( ايكش رعرلوم رضاع لاي كس مون تررطخ ف ساروا ايد تاس دس لوي دابر ودين انج ) كحد تزاجا

 لا تاسروا ل ىتراعكل ثم لب د تاس دمج ليي باك يلوم تءاسسدكةكتس داني لجل يمن كب اون لسا( اهسددايذ تسمم )!لايح
 لا ) تس اجوم مولعم قب[ اح سوك اج لجلاو لأي كس ( لل داير وردا هاشداب) لوك ىلا لبيك اج لقوم تءاسدوا ليث كرب
 اقل تاس عرروا نولي هزه )راجل كيلر تاس( نوب هلغ نتن ) مد ةسكق يكل ارق ثمل( رج كب ايخ
 ( اج كيد نك )ني دس د ل قت لولاب حساوثاكل صج جي ( اك لولاك لوم تاسع بط ىبي د لسلس تين ايطتاع ذي

 لولاس تءاسس ريس كس ) دعب لس لارج ( وكي لامك 1# ) ةس آم اكس ف .اهكه داببقج انك يل ككل ارادقم نما فرصا

 < قي بلطم اك ولا ى د تاس لوم نمش ذي هس رايتطا ل طقوج )ل ل آل تبيصم جرى ب لرب تءاس( دعب

 ركل( كسول ىف امك يي لولاس كتف نلا نم ف او كح لف نس + سو لي لوسرب كس راو ديب ) هرم ذاوم يك صك ايا كسلا ذاك
 لاهيا ة آل رب كيادعب لس( لوسرب ساه ) ناري ( كرم ايلرك ءرخذ ذ ميش )كسل نك وكر كود موج اس ثوتكل ا

 هاسواي ردا( متن. روك زم هواي لومي لكي اوريو رولا ) كح سوت وترش نلف شافوا لوم شاب توت ل لولو

 ناي ارك لاي سر( + التر يجب اوخ فذ وبنت ) ناز هيك ( اهنيك ريتك اذق إي كح اد صا بج )
 كس فس ركرباظ تئارم يا يا رف ذس ثسوب قت( كن رف كنج حس ناادوا )ا الاو فس اج لس مهب( ساي كس ثعسول) بس
 رتاب تيسا فس لوبن” اهق لاسم ايل كل ارو لا( ليبو هوك )وركتنف دوك نرمي اج ثول اف رط كراكرس قيال( تس لايخ

 -((انس ماقي ميول ءاشداب دوا انوارصاقح انج ) بانا بوخ لير اكدرو عارم تك فس لوبا لإ راكم ب ىدت_ هت 2 كاك

 كه ل١١ دوي ثوب نس بج ؟اهت يآ ثق لعاعم ايكل بم اصول ف هاشداب( ايل دك قوة # هاشداب حس جو كل

 - لب شاحب كاب لوكل م نا ال قار ذ ذس مهدشلاش اح لالوب هد( ؟امت اياب لا[ فرط قب ان مايك )وفر كل نر فرط فلا نسا
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 رخال كير اب لوني اكس اذ #دو ري ثسون نس لن قوت لوو باب قعر جاظ باقدو قئتسقيقحرج لأ لوب ديت قرص يزع
 ىلبا)ي( هل نكت 3ك د(رالطا كاوكث سوي بج يانج خلا ىسفن نع ىنستد وار ىه كم قيس )سايت ل كابو
 ( ل #لاب كس قدي كى ا) كي هيب ح لا فس لك -اموم مولعم (وكرعض يزرع )كات( لكيسلط عل لا لتس ءامب
 ايو لع بير فاس لولاد ذ كتمايش لاتقل كدا( يس لاع بيغلاب)ل كت ات اي

 رص مار ورب كعسول ترا لأ ب لافارنف ناو نو تعلن همم لخدو هعم لخد و... :بي نت

 روا متت اكد اخ كب رواب ىتاش كيا -هتلس سم ذوثام لن مالا كس ةييسدرب ذك اشد دوغ نادج ود لاب دوا اهت مارا اكدت اك
 تبوشر لأ لس ك ظييسدرب زوكءاشداب نس لون باهت نراهم انكسر سدددوا بلخماب بلاغ م ناكهجي- امتث ّلاسارسوو
 تاالوب لاس وف ايك انج اناصكرب ناوخز تسد بستج - ايداطرب ذ ل لو ردوا ايكوم قار كب دواب تبا -ايدركر اكنا فس قاس رك ناي انيد

 هيي وكاس ف هاشداب دانج هاد: رج زدك كتم تم ب ارش كل نك ىو لوا دواس دول رب ذك يس احكم اح واشد

 ل ص_وركراللا ف لاا يطب 2 < نس اهك ناهس آب رواي- نعد ناصقن لوكسسادداايكى هدايد كاك عي بارو

 - رم احاج ابق مترك وروكتا لب ناب ذ كلا اي ل دارصروكلا ارمسخ- داو تان ليترك فود كل سال ايكوم تب اان مرجب كلا
 اسمي دوا تت ب كح ف نمت رولا ارواح تضرو لاي لس اهلي د لبن رايلي سآخيسا فس لاك قي لاء اكباوث كس لا
 جاب اسما كاش احب نصب ناقل كسلا ماج اشر

 كش كل روا_ هسا . لاش باو ذم اهكل كسب ايكل ومب باول اذ ققُت ام امكيتايال
 نر لو 2 رن ىا لك كب اوخ لأ جانو روغو باوخ ل فشم بل اغاكل وكول نتركه يب دكقاو 9 بسد هس (رالطا

 ش - اب ةساكد هك  باغطملا تسوا حرم رزقيل

 انبكايباروا تر ثنا رض ارت علي تقال ناهس تار نها لأكل ا انيس اتيارام
 لاير باف ناكل اناس حس فرط ىكى ب رواب فرص

 -وتد هت كايا خاوب مولع نوب قطا هج اج اجد ارم نظرلا نظ
 2 (داني اهي وكب اوق لا كك ل د ككث سول ترض># مل اهتدثلا ثلدملا لاقو
 0000 ا ا تارقب عسبس

 - ايل لكك ونا

 ريظنلا لمح ني لآ لب ناو لاعف عبث ءالعف لعفا لوو م فجع كج انباع يليق ءافجع عمج
 د كلا تاكلي ايصال ريظنلا ىلع

 - قتاو ىلع كم ينس يدم حارقب_لكويك_ يدرك راش فرط وع فوكس دعما تلي ع
 جس لوفي فسوي لاح امك تو لكن ع ثغض ثافضا لايخو باوخ ل صه ناي بس قرط عب مالحا

 .فسوي لاح ركذت ىاك ركذت

 ىتاي مث-2_- 1 فلام نم تروص قربك يصاكرمارك/يدرل راش ف مالعرسخم نوعرزت جس .لوقماكل اقري مكنبفا ان
 دس لوم تحاردعب كس تييصضرم لس يربلا ثدافنملا هياكل نانا لو لكنا قدايماهلاوج ج تراثب دناذ رجل

 هلا سك مز م العدو دارعرصم رز ىبر ناد اين واع ع في اهرت ل قار نارك ذاق الز ةوسدلا لابام

 بكس ايلدارم



 مانت سرع تب 7 4173 فسوق روس اسوأ 2 موسرلج م نل الجر يمض ورا حررشو محب ننال اهك
 ه1 يس ل ا ا يس يي ل ا سلا ل ا سا ا 1 ب10 ل سم

 سرج كب اف لاارربك لوقاس فس ثمي ترحل ل تلد# ..........: نايباكت ارو ....:4 عررشت ل
 روا كد ماج كب ارش لع دب ا 12101010100101 00

 تس الاد كي حس كل كس لوب لول هير 07 داب تتش وتوم لاشوخ وق بسج ل ات ايددبا كي قت اس
 2 اوم لصيف اروع خر تاك ناو نت اق هك سداورم كس لايق دواي دوا ايو لا 4 لب د يق كروت ل خب قكرل ل ناهي دا

 ايدركل احب ٌقاسراورس نو لسا هت ندو كورلا كن وكيف ناد رست او كت ايباد انج لك اج لكلب تشرد شال ريترو - 1
 يللا لرط ناظور لاعا هلج اول 4 ربك لازال نقم ماب يك

 لوي ةارف كلير دنع ىن رك ذا ك مالسلار يلطف سول ترضخ لا_<س ائاج لكدج انركر اين ا اكريداع بابسا
 ليكن لا لبئازس كف سكت ساوخرو كك نسول تررطت سس دفلك ليبي ب لطم اك خلا ثسبلسف وا ياي انوبب لل اكغا
 نااءاساك لإ, كش عسول حس ءجو كتل وبس لامك جس ايامرف بتر ع ساري ف اج وجبس كس او ساما ا ايلا مكر ل نا

 دج ل لا عز هسا نق داغدق لاح لك درو لوم نلقي جل كش تاس ثسو عررعرعب 2 نا اك وم لب

 ل هي لالا ار ع ل لووول كلف روزي عم د نورا رق ارتب ذاع وباوش اك عرررط بسحمت فس هاشداب

 بأول راب دورس انام مولتن هس . خلا مالحا ثاغضا اولاق............: كت لاافففاو سس ريتل كب اوث ئرابدد

 دوت رودس انتاجاباي كن لل خلا نوربعت ايؤرلل معنك نامالكهسهاشدابول والقوي -ك لائانقاو تريب

 ني مالحا ثاغضا' اكن لارج اب روم مولعشر اك اكس اج كس لا لب“ مالحالا ليواتب نحن امو“ باج لس لإ دايدد

 لوم نااشدج كل وباوخ ل كح ربك ا تبل ةنساج شمت قلتم الصف ريت عسي بلطسرألب آم الانا جاكنلا تس للا
 ليو كن تمرام اني ناب انا تس اتدم مولعملايخ ضي سايب كب اخ لا - لا لاي للم باذخ لاء
 كلمت لي - اهت ناكل مج ارسود فرص اب د لتبشيي ناك ناد ات نركرقي_ركءاشدايءاشخ اكنتك مالح ثاغضاروار قوم

 ءالعنرو_كخ شافتتاو # ري فرار ردد انزم ولحم يكرم ان كيس نيك خلا مككبنا انا ك قاسي و

 ل سا-اهقرر يجلب عاق اب باوج اكل ل داب رد نا ملكوت روا لوم ىت تءأرتج كيا نش امسك تردطلس ناكر ادع كس لصيف لس ريت
 او قوز ىلوم عت الاكس ريل وصار كر يلي ثيدص ةسدرب ترو لوم اواو كدر يتب اوخوج ذس ثيل ترن

 لوكس لش لوري دمتم لابجب لبس لاى رورض نوم ع اواك ارلكي وون لس دابقفاكس هرعاق رك! لاب - كوتا لوب

 لوصا قلو لاب روا رب الن لم نص -< نأ تلك يارا كو قااؤمس لو ريح ور خي اعاني هك وعد حلاو
 نلا لش فيل ان كيأ ل نا- ليث كل نسا ماما كس نفل نير يس نبا يد ل لبيك ماك ا كارب كل سا لت خب نس اني رايعن
 عبس "ل, لاه نا ماع كلذ دعس نم ىتاي ماك مو ترغحروا بس قل لامنتر فرط ل وصا ليد
 - لوب هريو شاب قت تي ايانم سيئر يرعب كس لولاس حلاة طق بحجب دا ازمخ زد

 0 110111 و! ارم اتكسر صم هاشداي مكس ل تار يلام : كاب كت ارو

 ريت يوك ءاشواب ريتا م السلا د يلع فسول دج با يئن لوم ادبي قي روا نايت هدإبزرواوكةاشنواب حس لت اهسسالتبرنرهيجت
 تاخريق شارو يك اد مكان ايكوم هدي ركروا قانطماكت اقام نارا اهنا كرمي ىت نع كى تراي ذآ اضفنا

 هكاقت ايكو مادي مارح امجرو لل كت عسول ترطب لد كس اشندإب تسرهتن تا ةساج إي ال لي دابر هما ايدول س اح الا



 حان حس رسمتي 1 ا لو فسوق روس رس دب يل وسرلجم نال الجريسضو درا حرر شورمجب ننال اك

 تاقيقكى ملءاعمعس ريم لكي - اترك يئن ومارد[ سر ل ما لم ابك لوبن نلي_اهبب كا كس ف الس نار اني كيس لاا
 نوجا ردح هرشالب 3 لوج لامريكا سنت اي لإ وق لوم مب لع كا لوم ايطتلا ف لديكي ناخد قل اج لك
 لاومكس ل ركريتكش ميل[ يك سرك اك ونا ةسأيب كد رم زيزع ذا ثنو ترحل ا تاج

 نال اكمال كح لوم كب لشا تموز ل ومجلس ل نم تلذ لى اكان قياس لوبما- اهتديتار ىحباكن ا ل
 بسر لب -اهت ايكرا را اكسو بسلط قب اروا تانك سس لكانلا اسكس بس لا ف قويت قررصم زي زرعه رج اظردتب كس لمه كس
 سس لادن دلاعم# ناسك بس نادداس(رادس نر داكن لثدلاعمكس قوت قرصمةيزيك يال لكتاب للا
 راما قفت اكل ةورب وخروا لوركدتف مانقلدج لاع راك دل اي كل كوي اهت ايكوم تبان لسا عبس مارا قدي قرص يزرع
 هوك سا دياب لبي تلاع كسا روا ل ا ةدجتاب ب كوبي لك اق آ ةييسا يد ايامك اكساب ايكرواب مكي اكسسرك دن رت عسا كل
 ا م ردك ق قد كيف لع مان ح.افخا سا سرسوووم لاذ كر وارفخت
 تبقي ارصم زج ركأ ل دعب < ىاندب رم لش لامك كن اج امرجاكل ارو دركرذ ارز حس تاي للا برا اوم وساوبج وجل هت ابك
 قم الغ لببأ دس ذي 2_2 ام لوجب تاب يل اهق شامي قالخا اك شمسي ترطح نايل ابد لاذ ل ريقوكش يسون ترطخرول برش
 نا لب_ك لع لوجب لاكن احا باكل او -اهت هر دجتاسكس ما رثهاو تزرع حرر كل ويزرع يساري وا تاي رقتس تييثيح
 اير كل ةنروكى او نس اكديتاب فرص لوبي ثح اياك لاوس ا لاك كركر كى وي كارم هقول يك يأ اوك تعي
 تجر كر لسمو با كيدي لرصميزعد كمتسد لزب تالا لاب لمس لك رض لرد لوك نارك
 هك لاوس بال ءاقد ناب ا ليكى ا قروب جل اكو 1 لكن شعر لكس لوي راكم ان كج دو با_ ىلع لاس
 انا مرن الا وخوف تفس ىلا ايكرارقا كا ب لاش ذ لور بج هال مازلا اثلارسكس بوب يا تلا
 -<س زاب تساردالا مرج بس هدامت ار هروصت

 كَ نايك يات يم دا 2 قالا
 دنع ىنرسك ذا تيآ-< ب ىءاث ناك اك سيكس سن كول اسئماورب كى اروا لب رك ا ولكل

 لقول اجابات نباح ىلع اكن احا ةيسسأ ساروا هس ل رت ل ذكر اتا بابسا ماج لاوب مولع سس كلبر
 رطل اوم مولعشس 10 550 اتساري حس تبخروا جس الاجواد ترسم نس رك احا
 قال ريجت فاس مدلول تعاند كلت طوب ريل اذ كت فاي مرت سال ىرول شرف ىلإ ا فد ثم ترج

 تآكل ب نقل ناجي رك كب قوتك شك اك نباح لوم ناش كن رط للا تبا قدرك ورش
 كلازالح تست وم ل آيوا الواكس تاو ناش ناياشكازيقملا ارممولعس_ خلا ةوسنلا لاب امهلئسف

 ىباذ_مكي الا ل رع لع خلا ىعادلا ببحال ثييرع_ك مادي ناش رش ان ل تتولد كاك ته كامب

 د ايدامرف ناييوكل القنتساو مك لامك كفسو تن طخ ويف سوس ع

 دين د



4 رسب رايإ»
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 ىسفن ئرسبا امو

 تسساوخرو لرصمو ادا دوا تسع ارب ىف فسول تررزح

 ناياكتءاروأ

 رودود لس لد و تر

 نايباكت ارو

 لج اد بلاغ هنري يدق

 كتاوت و تالا

 لكلتد لووك كري اسد يلقن
 ب اطاكن يل ايثب رولان 1و دب ود ل عر صم اكسل نارا درب

 باو اكشاي
 بأم يال نابع ارصضو
 ايل وكل دقو ربع رشي فس تنسو ترط>
 كَ ذم ل شن رك قد كي افسو ناردام

 رشح كاب
 لاا عارى دارتب لاذع دقل ترض

 <س لاجهثب صرواح اسوار مكن اههس منة

 ايلي رصد اب اكتسل ترن
 لكك تساوثرو كت ار قدص د فس ٍاردرب
 ١ َ يفوت ن/جرووروا لريرودرظ ل ل وااورثلا

 ارح ىلاعم كل وين اهب
 بالاكل ودب رح
 مروا تقيقح كى دن هرج

 توم ل قنا
 تاتو لتي لاي لس كتب ترض 1
 انت لوكا سود هوالعاس قدري رزاكذ#_ركمولعم

 كرروس ص الق

 تناقض كن كرث
 جدن ىلا تلت

 ناينان ىلا كر دقي ناز

 هد رورضانوجاكل ئاقر ب دج تاس لظف كسر رشح
 < بي تلف اراكن اللب لاب تاغ آيار
 < ذايدلب قرش يع ارب عررط كى اج ا ناسا

 تاناوثو نا ضم تلسرمأ

 كرراوتروا يرظ انت

 لوم ل اس لاء رفات لكس ا نترات ىكشلا
 لاهتا سب ساكس سلا قشتو كلاب لك
 ومش ىثناثناك

 هس اكلي ء هدفي حس 6 ناياكت برش
 رارصارب تيب ولا حس تيب إد

 سبل شموو كارو نونا يع
 ىلو زن ناش

 راع اك وفروا نوبي
 تن ا ستارت لولا كادخ لع ناس آش
 لاك لايق اا

 ىلو ننام

 بترك مش نابذام ةقياىام يبرم
 لرفاكعحم اروام وق

 يك ي كل دان لوك ل شب نايز ىلا عفت أرق
 روم
 لب لا لوصا كس تددق

 لم قفى قياديي ايان كلت لم قس ىكادغ
 ةاشلا

 كوم الش لاح اك ويت

 لو ل تنمروص لول تس اينىكرانى م ترخأ
 بام كرا رب زي ديفم لاين

 ا اراك ور لرجر ع

 للماك اغا ليا
 ب اجانعدب لس وكت لوب فرط الجب
 ل
 لأي لج تلح وماهتت بابسا كرشردا دا
 يصر خي كادغ
 قرشا كركم سكر ثم
 لوبقم لب او لوح اياكم ئاربا ترطح
 كي ارباءاعد ل نتيلس ناكر شم
 كح لب اح لدي نايم آو نب ذ لع تمم ايف



 اس: رسأوراي

 م وصلب زل يحرم سنجل سلا نإ لزب ئِسْفَن ُىَرْب آَهَو ناقل ةضا

 ُهْضِلِخَتْس ب نعل كلَِمْلا َلاَقَو «») ٌمْيِجَر رْوُفَغ ىَبَر نإ ُهَمِصَعَف ىَبَر ْمِحَر نم ىلع
 نحيل لق وو ماَقَف كلما بجأ ٌلاََو لوس ُهَءاَحَف كير ْنْوُك ْئِلاَضِلاَح ُهَلَعَجأ اى

 ٌنْيكَم اَنْيَدَل َمْوَيْلا كلنا هَل َلاَق ةَمْلُك اًمَلَف هلع َلَحدَو اًناَسج ابْن َسِبَلَو َلَسَما مَن ؛ معو

 هذه ف اًريثك اَعُرَر عَوُراَو َماَعَطلا عَمجِإ لاق َلْعْفَت نأ رن اًااَمَف اَنِرمَآ ىلَع ِةَناَمآَو ٍةَلاَكَمْوُذ 4مم

 ُفسْوُي لاق اذهب ىل نم لاقف كني اوزاتنبل قلخلا كيل زاب لش ىف ماغطلا عال ةطخشلا اجلا

 ماك َلْيقَو اهم ملِعَو ظْفِحْوَد «مهوميِلَع َظْيِفَح نإ رم ضر حض رلا ِنْلاَرَح ىلع ىِنْلَعُجا

 ٌرْصِم ضْرَأ ضر ىف َفْسْوُيِ كَم نحيل َنِب صاحب هيلع اني اعنإَح كلك ٌبِساَحَو
 ناكش ةور دكت هك 1 كرغل 3( هما نيو ردكلاو قطن اكشن نب كبح اهنع لري وك 4

 ُتناَدَوَرْصِمِب َلُدَعْلا ماَقَآَو ِنْيَدَلَو 0 ا يل

 م ربح ةرجالارجآَلو )نيس رج عين اوشن نم انيَْحَرِب ْبْيِصُن ُباَقرلا ُهَل

 اجو مانو كامن زا تاشاز طفلا نيد سدو هيرو وقتما زئاكو اوما خيدلل كح كا

 ُُهَفَرَعف هيلَع اوُلَحَدَف هِيَ ماََطلا طي َرصِم َرْيِزَع نأ ْمُهْْلَياَمِل ورامي ٌنيِماَيْنبِإ فُسْوُيٌةَوْحإ

 َلاَفف ةيِناربعْلاب ُهْوُمَلكَف ةكالم ْمِهِنَطَو هب مه ٍدُهَع ِدعُبِل هتْوُفِرْعَي اَل (00)َنْؤُركنُم هَل ُمُهَو ُهنَوحإ مهن
 اًوَلاَق متن ني ْنِمَف َلاَق هللا َداَعَم اَولاَق ّن يع ْمكَلعل َلاَقَف يمل اوُلاَقَف ئدالب ْمُكَمَدَقأ ام ْمهْيَلَع ركنُمْلاَك

 ير مع

 انْرَعْصَأ َبَهَدَق َرَشَع ُىَنثإ انك ْمَعَن اوَلاَق ُمكَرْيَع ُداَلْوأ ُهَلَو َلاَق هلا تيب تب وَقْعَي اَنْوِبَأَو ناعنك ٍدالب ْنِم

«* 
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 "ماحس تيب آ ا لج فسول ةروسء ١ رسب راي م مسد لج« نال الجر يضتعررشورمج ناك

 اّمَلَو مبارك ملبن هي َىِلَسَيل هسا قع ىو ايا ناك و ةيرتلا ماكل

 امي مكَقدِص ملغال ناب ىأ مكب نم ْمُكل حب ئنعْلا لاَ ليك مهل ىف مزاجي مهرج
 الق هب نوتات مل َنَق (مهؤَنيِلُِمْلا ُريَخ اَنََو ٍسْحَب ري ْنِم هنأ َلْيَكْلا ىِفْوَأ يأ َنْوَرَت الآ م
 اوُيرْقت الو اًوُمَرْحَت ىأ ٌلْيك ال را تسلا ّىَهَن ©. نويت الو ريم أ ُئِدْنِع محل ليك
 هنايتفل و َءاَرَق ّىِفَو هني هنيتفل َلاَقَو كلذ (,) َنوُلِعفَل انإَو هن ِهِبَلُط ىف ُدِهَتْحْنَس ُهاَبأ ُهنَع ُدِواَرْنَس م اَوَلاَق

 مهل معو ْمهِلاَحِر ىف هارد تناَكَو ريل َنَمن امهات يل ْمُهَتَعاَضِب اًوُلَعَجا تامل

 نوُلجَتْسي ال مُهَّناَ اني 60 َنٌوُعِحْرَي ْمُهْلَعْل ُمُهَنيِعْوأ اَوْعَرَفَو مهم ىلإ اوبل اذ اَهتوفِرْعَي

 انهن لسراف 112 نري ل أ ىإ لكلا نم عما اولا مهب ىلإ اَوُعَجَ اّمْلُف اًهكاَسُمإ

 ىلَع مكدنمأ امك الإ ِهْيَلَع مكنما ام ْلَه َلاَق «مز َنٌوظِفْحَل هَل اَنِإَو ِءَْلاَو نؤتلاب لتكن اناخأ

 71 و ل ل ا
 ْمُهَحَعاَصِب اًوُدَجَو مُهَعاَتُم اًوُحَتف امْلَو ِهِظْفِحب َنْمَي نآ ْوُحْرَأ 00 َنيمجرلا ُمَحْرا َوُهواسِراَ
 هرعت دال ارك ْنِم بلت ٍءئش أ ىأ ةيِباَهْفِتْسِ ام يقين نابي اولا مهل تدر

 انلَْأ ُرْيمَنَوانيلإ تدر انتَعاَصب هذه ْمُهَل َماَرَكإ هَل اًوُركَذ اًوُناكَو َبوُقَعَيِل اًباَطح ةَياَقْوَقْلاِب ُيِركَو
 ههؤ رْيَسُي ليك كلذ انجاب دي رْيِعَب لْيك ُداَدْزَنَو اَناَحَأ ظَفْحَنَو ُماَعّطلا ّىِحَو مهل ةَريمْلاِب يِتاَن
 امل اب ولا ني اَْهَع اقوم وتوت ىتخ ْمُكَعَم ليز ْنَل لاَ هِاَحَسِل ِكِلَمْلا ىَلَع ْلُهَس

 0 ابنالا وقيام و اوئخت ىل' مكب طاحُي أل ةب نا

 ني َلاَقَو مُهعملَسْرَو دبع لْيكَو كو ٌرحَن َلٌوَقَاَم ىلع هللا َلاَق َكِلد مهو
 6 آَمَو ُنْيَعْل ْمُكَبيِصَت الَثِل قُم بَ ولاَ ٍدجاَو بابن رص العدم

 ءدخر أول الإ مك ام نإ ُةقمَ ١ ةففش كامو كيل ةرئ ٍمْئَط دار نول نبذ وب ْمكدَع

 اراب ىلاعت لاق «هوَنْؤلَكَوُملا ِلكَوَعيلَق ِهْيَلَعَو تفر نب ثلُكَوَت هيلع
 يف ٌةَجاَح نكل الإ ٍءْىَش ّنِم ِهِئاَضَف أ هلا َّنّم ُمُهِنَع ْىِنْعُي ناك ام َنيقَرَفَتُم أ 4 وب ْمُهَرَم

 كو. ينعم قلعه لو ذو نفخ يشل عز نمر اه بزي /
 ِهئاَيِلْول هللا ماَهّْلِ «ويْرمَلْعَي ال راَفُكْلاْمُهَو سانلارثُكأ 3



 11ه رست 1 4! ط فسول قروب اسمو راي اهب وسدلج» نال الجر يسفلعررشو رج رت نايا

 ( ل وشفلا) احرك يبق وكداك كاب لك ضني ا ل( لوب نس دج 2 ركرايقفلا عيت وق ثدسول ترتر ...٠.0
 ارم ب لاح ىلا( حس نم قم اي) إب رك تس( لاو سالت الاد نس راعجبا قئاذب ك كس لاب( وم قي لوك ) ضنك رآ
 وكشعمإل ايد مكن هاشداب روا الاو فرك م تر قئاذي الو نت ىتاذب راكدر وري اريمبخالب( هاهي تسا دوال دل ميداكذدوي

 م اذ ب دص انت لاي ك- ثفسول ترضين انجب. لولانب رملي دينا ريانيا)- لوركر رقم علا نيس لما تارك ال كلاي سر
 لكتااقالع تر سس لولاو تاغ لترا لامر ف دايت كسب تررظف>_س ايكداي ذسهاشداب كح كاك رعروا اور ضاهرك

 ( تس نلا) ذهاشداب بج لج كي للاي هك هاثنداب ركن بكب ليل سار ركود اهنروا ايكادا رك كرت اهو كل لس ناروا

 . كا ساءرعمو ززعم) ع ناسا راد تماما روا را قبلا بحاص !ذب لش لوماكت ىرام و ند ل جرآ طك هاشداب و لكى خاب

 كرادادي لن لوسرب كس ىلا نلاروا يع كانسا كلف ل يامر فو ا شرا نس ثعسول ترطخ ؟ تح اي نرك يك ثبت بال يس رف

 اك رادمذ ىلا الوب هاشد اب هع د تلو ل لدا قلو ورسو درك ج- تك ر طيوفك ت يمس ن ولا وكل غروا كح روزي لوما

 بوخ لب روا لوم [نكسركت دظافج لب كس دانب راع خش( لبر صم) ب وفاز للا( ل ثعسول ) امر( ؟ سس السم ناوك ىلا
 كل كح بسام تنكس مروا كس بت اك قتل ظيفح لح تروا لوم انناج لات راج وا لاعب كد كن وف زن ) لوب فاو
 لشرك يسدامب مق كس ثعسإل ل (ر صم ) نان زرع ذ# م ( ايكم انا كح ركام حس ليش نأ نس مت جت ) حررط كانا( لإن
 رام دوا كبش كاروا راتوكك عسل فس ءاشداب كس يصح لاب «صقروادخب كس كدت كل جتروا كح ) للكل ئ د نين ايل
 الذ ىدبي كا ةسهاشداب روا ايل لانش اكرصم دي رعدحإ لس لما كس رك وزخموك صم ني رعد. در كر وما, لاب هدي كس م اهبل

 فاصلا لم صم كعسإل حررطتروا عسا اديب نس ود تس نادي انج - ىو ركب كحك اهبل ز_ ىوركى داش كث سو

 نس ركى ع مروا لي درك وتم تيب اذع ىفيا لاح ب لسن مب( ليد اكج لكى يا كس 1ك كسول يل وكول بسروا ايدركم اق

 ليلك( ع جاك ايند) رجا اكتر ن2 كس نلا-ايكرايقغا لك ققروا عال نامبا فكولوجر وا تس رك بخ اض قكعرج ا كل ولاو
 رانا ك نال اينب زجل ) نس 1 ل احجب كح كسول رول( 2ك[ تيب كا ماشروا نااعتكر وا نوم عر هرش اسطر وا ) ب رتب“ هدايذ

 ول كسول ومسكن لاي لح ثعسإ رج( ايدل ثربق صمم رع كاوب مولعمر لا بج ذب لك كا كس نس ركل شع

 -خ رك يكس خان جو كف ساجد ذك امز هدايز) ناب ليتل ث سول دس لوبن( ىو احب ريب لك )ايل نابي لاقت

 ترطخ وف لكت يني تاب ل ناب ذ لارج فس لايم احب نلا حس ثم هين انج -هتنس كك لكم ثدي وف ل لايخ كح نلا لكك
 مهوب كسول ترطنت_ كل كح ىف ركل صار لايك رع ؟و: سس لوكا ل كلل سريع ماك اج يل ركن لم نلاهينا فس ثنو
 وقال ترطتروا لا ساو بس دك نلاعتك كه دب ؟ وم كول ناوأ مترج امج ل هاني لكادخ- لات تكل وق ؟وبب لبث وف لوما
 كفيف رام نكي كت احب هدا مك لاب هلل نيك ؟س ىو الواوا ٌلوكه وال باهت مجول نس كسول - لو دالوا ىلا دخت

 ني هس دوجوم احب (-اك سا تبا كتبك س للاوكد لاو سدا هدايز حس بسدوا ايكد# كالب لج لنج ليتك ملاعب انوجج
 بج روا( ايار غاي وكب سس نس كسول ترطخد عب ل لا_ ب لس لامك تس ايل مات لاي نسا فس لوبا

 راه للاجوكن ع اينب قل ) خال دضتاس ىتوك لاهي ىل الع نسا مثال يدا رف قق( ايد درك انرلغ) اي دركر ازت نااءاس اكن لا فس ثعسول
 دو يت نك رق( لوما دارو كس ىريخإ) نومي درك انارإل لمركج ايلدط د عررط قي ذس م( كح مرج ان انوه جر اكتساب

 هرم تنروا كول اكرم ان اهبل اي سرمد حكرداي رك الغ لاهم هس ارك نيل نوم اجرك زاوث كامو دايز



 1 طرب 1 با" ط فسول ة روس رسب دإ م موسدلج» نم الجر يضتحررشو مج تكلل
 وكرلاو لس لسا متل وله( ان اتسم لاي رس ومد مور مقتل جا ف وطخمب لكأس ليك الفإب + دفيص اك يإ) ناي

 ماسلا ريل فسو دوا كح ركل معاك سا رورض مكي دوا( كح ني رك سسك دول لش فس ال كس للا مس ليد بيغ كت اباللا
 ل( نجر ) لوروب كل ىلا( لج سال ك- كس فس دير رانا يب هكيدج ) ون كوكل نادك ايد مكوك ورك يبس ا فس
 ١ رج روا ليل ناتي ركديكد لقول قياس نام رب ل( ل يلوح اءاس انياروا) كس ثول فرط كرك نييسا فالوب بج دكر

 كس باب ذيسا كوري بج شرف ( كح لكي لا ئاج نحر لاي يبس حسا هو لتي لاي هس دام ) لي اج آه داي درك بج
 ( ابتكر دوك انجب دامت مضت اسس راهب نس تارك < ا قرار لن ك تنزاهرلو را ١م تامه ذك كفي لاب

 تر لبر تن افق كرو يمك ردا( تن تاس ءع هنا نق نيكل لقاك تك ريتك يتسع دامب وأ لاهي دامت ل
 2ك( ثسإل) احب كح ىلا ذي حررط سن لوم اجركر بقعا قع اهي و اداب كت لن هدب كح ىلا ل لم : ايامرف ف شت وقتا جرح
 روا ) يس الاو فس رك لافت تب حس بس قت هللا وس( جسق ايكو يكب وج ل تاس لس ىلا فس مروا ) لوب اكيي ركل سدا
 < يل وكالاو سرك ركع ذب حس قادوا( لوم زيت عررط ل اسراف ةرد هلل اظفاح تس اس اظيفح ل نأ منيا

 وكت نا نوب كلا ل اصكيد ذل لوح لاماس ايبا لس لوكول نا بحب دوا( اكعس زاد عس تظافت قب ا دو دلك جس ديما تش كل لا
 رواهدزهتس ّلازفا تنزل لا قواشد اي تس .يماهفانسا اسه) ةعج او ايكروا لطمتو داي سس ىلا :! اياه اهلك نيك ع لكى دانول
 - ابا سوم تس رك اطخوك وقت تررضح_جس ايك اح ذب دجتاسس ل يما وف سس ان ىسغسسبت ل تأ رف ياددا تياج لد“ زج ايك
 ج كى داموا سمت وف جب ع ىرامب يوجد( ات ايان لاحاك ا زنفا تزرع ىكءاشداب تنس اسكس دلاو نيس فس وكول ىلا لكك

 هج باك ف ضوا فيلروا ك لب دكت ظن اذه مكن ىك ل اهب غييس ارواح لبسك ركل( كاروخر والف )د سرروا كا كس لولو كة يس مت

 كتوقتل( كسر زك يكراوك قا 2ك ساه قباشداب) + ذوب نلقي( صحاك احب ةئيسل) كح لل لس هداي زروال
 هسة دس قرورشعسا مك ود لكل اق از كن ركاعكم أ ىكشلا لكبح 1 ا ل

 قرد زله رد تتفاط كف ال عسا لج مح ل ءاجوم ب ولغم يواجرم ىن مترك نم ) قروب اق ءاج قت رك سلا ناد
 هيلع ب وقنا ولك د لوو/رلاو غيسادكا امك ( لبث داب لا )هو بج لم ( ايل نام نس لوبن اوك دباب لا رليظر تس تاب
 لايم احب سر سوووكن ياني م انج - بس نايهتدفلا) جس .لاوتل دفنا بس - لث جس درك ت ييج تاب كي دج كول مك سس مالسلا
 اع حس لوزلاورد للا كلا للي نوم تم لفاو سس هذاورو كيا( لشرهش) لاول متل ايام رف نس بوقت دوا( يد يات اس كس
 لا ل داب هس دبتت )انك ليل ان عسب 0( حسبو كويك للا يس )وكمت هللا لئلا( اج كك ش درت لب )

 وامتعا) سورجر م ىلا جس انلج اى دقلا لب ف ملت( لوم اب دابة قفش فرص لمت اب يب بلا نكس لبنتك ودول صيف كري ذقت
 _ باب بج دوا( نع 2 ايرفداشرا لات 56 كاع انكر سور كن لاو هس دك ورم مانت لل يكد روا لوم انكر(

 انلانوك تيس هللا حس لافي لايخ اكن لا ايكدم ارو نلاءد ا اكساب تن( كيلا كلا نم ) وم لادا بس دو لباطم كس نا رف
 هرشالب روا( انحكر زنوفكولو الوا سس قتاكثرب ةقفش قت ) يورك بال نس لوماوك ج_.اهق نامدا كيا لع لوك بوقت نار سي
 خي اثا) ةناج سئ راك ) كول رثكا ناي «اهق ايد الصليب نس مك ) قد لوحكد اد كلبي نلا فس مترك ملا عسا د
 -( جاتك اهياوج وك ودنب اخ
 7 ب 0 5 1 5 5 7 2 0

 ترب كل ساد قوي روم مولعم ىلا سرون سيك هييخا مل ىناهك كسه ترطح ىربا امو. د



 منه يأتين 7 417 فسولةر وسن ا!ترسأوراي اهو ٠ موسرلج» نمل لج ريف ررشو دمج رن نجلا

 هس لاثارم اخ لواعيسدارم سلب سفنلا ناهس لاق اخي نييك س ةسار ضو لس خ تدرك

 داق ليثروا مهنع رابخخالل رتست الو مهيلع نيحلاصلا بولق فطعا مهللاى ادي لي نكس لوب ديق مهل اعدو
  ءاقدصالا ةبوجتو ءادعالا ةتامشو ءايحالا روبقو ىولبلا لزانم هذهىدواشرابعي هي هذادرد كس

 5 نإنىلب اهجول حس تزهت ف #هاشداب قف ايكم الس لم ناي ايف رع كعسون تررطن> ليبي حس بس هملك ايلف

 ىو اهيص ول تس ترتر ف هاشد اي وقد فسكت اب شي ناين ارضدعب كس لاس كابذاك لايصال تررطح اك سر ايار
 فتالقرب - اهتاتهاح لكل م ايز لوقو ب دوج اب كح نتس اج لم اي ذرتس اداب نكي < نابذ اك اداد ياي سريري يامر ف ؟جس نابذ

 حس لث ل كلام لك نادكاع- يس باد ل نإ ابا ثيل تح ركاب م ني لاب كس لا
 ايكوم تفيرف ةقداشد ب ركود وك اك ادوجواي لس سك يضرغ_ كور زن م لاهتريقر»ا لاهي كاين لتس كلاس درت

 رس ضرالا ىف -<س:ءاج بط ىكب صنم هققومك تدرب كد كس هل قوتي باط كدب ىتلعجا

 - ترم لس شل ايد ورع

 500 هجوزف
 قه ذايوران كل د قلل »لت ح ومش تاقالط كك يمول تررطحر ل ققر قرط ادرس لي يي هدانا كس كسول تررطش

 لامست ا ىلا لوم لاسر كم السلا د يلع ف سوي راكرخ آس قوم روج فرط ثلا دوا قدام تال كي لاقتب نلاقا لج ن ماك بج
 اعد- نيل سسك ا قرروا قكشلا ىلاوج كريم ل قارن داب ن ؟بس قاجايك امون توم ٌشاتعو لوط يوو حس

 | ب لش رول لي دارم بسيد انج جس هذ 1ك داش بأكرا لاو باغروا لامجد ناري يك

 لاعب ضمد يأ ك- ناس انتاتاجايد ليس مانك ساكو ضامريغروا بم انهتاتموله# او ذ# الغد فسوي ةوخا
 كلب لارادقم لفل 2

 . رمي اتاي لوول رس لم تسي ترفه قف اظن داتا زمر م لام بير م هنوفرعيال
 50 ا نلايب لاب تس هدو بس نا كلا تبييو بعر ىاش

 اكاقل رماد لايخ دوا كح وم توب لش ف وراي وورد كح ورب ان شن شعوب ترج مهتعاضب 1ولعجا

 نلا(ي رو كوم ايك بيني اند تمت حس لاي امب راكم انك كوس ست تسهنم بزيت لوجدت تاجارخا لاي ل دلاو<س نا ناز

 - لون كلاورداكي كركر تار تئاداو تنايداك

 - لي دامس ذاورد كاني يشف زر لوداع ةقرفتم . باوبا

 رواعس داع ببسى يايوكد هس ىلوتريش ج حررط كرم زروارا ولى دير يد نكس تشس ىلا نيعلا مكبيصت الئل

 لن رظأب يوك قد لادم كالبود جس لذي زج ل ركوم هي (راعشامل جز تدان كب كج يتسلم كمال

 مهنع اعفاد مهفرعت نكي مل نا نكل ني عش مايثساب ةجاحالا < ىتارمكرواطلغ لايخ اكن لا نكي < ا”تتاذزلاب

 -بوقعي نسفن ىف ةجاح نكل ايش هللا ردق نم

 يلع كفلسول تر ||“ : تساوخرو رصمواشداب روا تنأرب ىف ثسإل ت سترخ 20 00 4 نر

 لكلا كس ثييداحا جس زن بولطم انك شوك ع لك اصل مارا دوا تسهتلاوم مولخشسس ترب ماينتجا لاك مالسلا



 ماسر عا 1! له فسول قر وسء اسري مف وسر يل نبل اجر يسفر شوه زن نملك

 م رع وا < ابر وفك شيول دانيا لو كح حس تبغ كولر ل سات يهد ا ىلا ك ىلا بس لوم مولعم تيري ولطم

 هن اك تاقيقحت بجد تدي ماني حس ىاندب ل ماوكوا ركل وضمن قل ا مان م رلحملجي سس تأوي ركام
 نياك ناسك - كورت لشن” ىكواشءاب لإ راانلا با لكويأ ك وم دات كل كس غل سهاشداب ثعسول ترطح ف ايكوم مالت
 لاعاكبع 2س قدروا كراؤتم اج قرب تار ص ايكل ايخ ذس سا درك ه وايزروا نايت اكداشداب ةلماعم لا قو

 جاتا لع -ةال لاي ريما كابا كب نودع عتب نر زوتووررإ كاع نرماح تلقا مدين نا ة: حن
 رم متت ل امشلا لوب هك اوم رف جرو للا هاشداب لي تاقالم ىت ليجدوا نس آ ث سول تبرط> يف انجب - اك وار كنان كلا كس لوماك
 تاك لكى و لي باوخر ينك مث حس تبيبصم ىلاو فس آل اة الب كن - وم تكبر ماقعادب لج اكن كريم مج < سور ارب
 ؟ء قطب لاك إ

 كس تريصاو مكي ليي اب ةيدركت حتا سري لاس ماكس لمآ ككل ررطاللا- ا ب رح

 هدر ثبت قروي ضن وم ىلار عفو وصقنروا علي در صخر ةييسا تنذايل كم اك بج كوبي مولع لوم انلسركت ع اذت ىف عا رجتت اس

 كر صم للكلام اق قولك حس دابدد بج ثول تر” ايل تالا فس داشداب ليضع هس ائاج قت رك سا ورد ىك ارو ون ولوج

 -ك ءاقكروا نار

 لو كحاب لابكف دآ ايا مت_اهكه تس لال داير دوركن كل تاب كش سول نس نو فاكس لي تار... :نايباككءاروأ
 هه فت يعج يس طذطا فس شد اكس تسي اج اك. لباس كان لشد ج يب

 يكن انكر وا الا ذ قوط اك وس لبن لك روا داني وكب ضسوب ركر ما لك !ىقيا ف هاشداي-كل ومر يوا تست لي لي كن “ا
 هل تاب بيتك 1< كس لا قالك هو بجرم قت قرسود لاي لور قناتك نرى رعو انااا 0

 -س اجايلداب حس مانك- تلكمب د اصوكث عسل كايد مك# ناوكرفروا“ المر تس بنا بس”

 بجد ليا لقفل زيبا ب اذقفاوو ل ىرتز قرم كش موي ترط> ةقا ممم ةروووول كريز كشسوب ترضخ

 ىت علك روا لكأس تاغ ديرك دود اردد - عك ومرات لس قاع لامك ومب زز تملا لي لورطنىك نم رعي روا لي رلومب مالم

 كلذك يآ د تشذلردتب القنا لي بج لب ةسآرظأ ار ةوولجرب لاطو تسمى ار كن ابجج - كك قلاب

 كلاذكت يآ حررطىاؤناب م بالقفاارسودردا تؤ الد جوت لويججشرل ل( ىلا تلك ضرالا ىف فسؤيل م

 ىم نال اليك لم نان هس دامك نلقي ل نينسحملا رجا عيضن الرواجسايك رف ضالا ىف فسويل اَنكَس

 -ةسال لجل ىرورض_انم لا اض

 كل رك عير خذ كس لف ل لوبن قا لمس ىا_ كوك مدرج وج دوأ سد ذك قصاب لاس تاس لبي لاعرجب
 0 ا ل ل

 ٠ روو_لغلغاك لش كوول سرعت كن ثيديل كق بنادجو فارما مارتكسر عمق يكب لاكي نش ذ سدر مان“ 0
 برو بيجي ليا باب ىرخآ اتش ذكرس للا حررط شا دوا سس 1ك كس ىف كلغ تس ناعنكى م لاحجب كنا ف اهني دود

 لتر ؟تخ لع ناهي كيكه د نيل 2 ا يارا ل ا



 * م ناس تع آ 4٠ ل فسإل ةروسء اسرع و داي < موسرلج نمل الجر يفت حررشو مج 2 نال

 رك امت انطسوم ناك كتاب لارج قرع كب كك كس لال اح باردا تس كس لاري هرتس م ادبج تسرك بج عما ال لوا
 اكرم ايكو اسك لوماز شف ارارس اكم كو اكد اتي لب بني فس كعإل تررطنح اكو نار لح اكرصمم الجن اوم اك اك وكسرت

 احب يسال اكل ود ىف لش لح با انكر وي وم ان اركي رك امك هك تو نع روا كتل تالاعكس رمل نازك فووق كك لا
 ' 5 ةارتاس قارن ع ان

 هذ لوهنا بج -اهت ابك وساج لدتا نس ثعسوي لف[ يت عررط لا تدوصي مكس لي تارقل............: لاب اك تار وأ
 كا امجا؟ ع قروا ماحب كياارابرم تك ماك ا بكروا ذكي تاباك اق انس تءالاح كح فسامكخ يا لي تيب يا

 -ةاج ثومي لابي ىد كيا كك كيئتتنو لااروا ساجومج نب رضن كن ايي هداه اح ادت اس نيس.

 لولا تعش وو نظرا رعت وو كر قي وتاب اع وا د سس آد بل اغرب طرب مقل

 ىئارسود هوامت الاو ذآ كي وج نكي ةاجوعش تيوقتري زعابش كس لوئرصم ل يبث رو انوج لاو تمم لبر صميسس تسار يت كيا

 يروا لك[ بت ىو ىكىاطايتعا كتاب لروا ايل تأوروأن ماين ب ءانم كتل ىكرسسوو كي لكي لا ءانب لك كوس اج -اهت لاحم
 مكس نا كس ارحب لكى دن ثم كاد ىقر اوس ات ايك وو رطخ كيا خس توق ترن لاب لكس ددن ماكتب ايضا
 مل اوم لاس هو للم عروصقر نكي لكس دان اكول و لى طايظعاوج فس لوما تساجوم عياو دك اج اي دركر اهلنا قا كى دنمشأ و

 -ايلذ لوهنا تتيقكا فك اريبج يبد زوج دفلاب ب سرج وا تس ل قل طايع ادري تاك اق كم ةتاضاقت اك

 هل اذب كس نا اينب احب ختيسا رطل ست خس ثعسول ترطعحرك ع انام اديب يس للاوسكإبا لابي 525»ظشظ-5 :تاباوجو تالاكذفا

 ريت فردا كأي كس رك ع رالطا كللاع خيا تس روط ف اص ام ايك يكل وبكم اهتم ا اكف الب ك- نإ دلاو يس كرب اك

 سوات ساو نمارس تسلسل كروب لب دق تاق الع قال ايكوم مولحمتس قدوس آبس نام ب ب اوت ؟ حس

 قلك يبات ؟ ع لي هس رسود كيا بكري دوج واي 2 وم روب تنسو تررطحر وا وقلم تررطح يش بايدك

 -< اومايباعسجو كر دقو ءاضقر ظل جا تيل

 رخو يبرم ات كي وت برج لش داب كس كعمل ترط”دعفد كي اكلي نلا بحب وك وقتل ترض” يشي دبل
 ؟اناذ لوي لع

 2ك ساق لت ناصقن لبي ترروص كو نصر وارق قيم ناصف كل لسا مد لف لبي تادوص تدل يبا

 كلب لاكن اج انتج اكنلاهدليضرت باح انك كلر اكنااصتن مسا حس هربيغو مروا ىد يري شو ناصتف ملاذا نس بك
 ايكوم قرورض

 دحاو باب نماولخدتالذ وقتال سرر تلو للا عل ل لف دازت اصر بست عفد لبيك قي بشل

 ؟ىلاررف سك ويك حش
 سوك غاكت انا ىلا سد تع لجأ ل اورصم لكيت تنقو لا كي وللي لال باو ود لس للا

 ليس سيف ذب لير ظن كل وكول حس لايك انب ىكرصخج خ- كفل ترطحي ل اج ناب نصت ليي اب دج كرما“
 هيه سود-ايكايلم اكس طايتعا لاك لا امت كياج الاى شاك ساجر جي ات لامخااكريحر وادب ر ظن لت تس قا يج وو



 داس 9س تسي 1 ل17 لي فس ق روس ارسم راب اهم موسرلج» ني الجر يسضحررشو مج 2 نالاك
 كت كتكاتاةسك سس اان كال هادا تماس ا نكست مات سكسات م تتسسش فاطلا

 نوح ع لاروزا لردك متاع وحلو كان كت اذج لن اء اينب ووصقلو داي زك

 لك وق ترتاح وم مولع سس خلا ىنغي ناكام تأ 00 ...: لكل قد لشوكلب لرب ل اساس مزقت

 ؟اوب عش اوم مولعشيسس لسن قار تيك اقل حس تاناستقأ ريكو مضر وادب .رظأ ل كالاح- نر ليريفم مب ل

 6 رطب نا اكاهتقير وج لسا ووصقناك تر وقنل ترضخ ير بلم اكن ومدن عن انمك سب بساوج اكراخت لا
 كح نادين انج لوم سييلايماكل م سارا قرن يشن عيصلا ( زو يجن رسل عك لك ح5 فداعلال

 ملال يكن تلا ذوو لح قم ل ابو ني ليد الب لل ريبلت لايت نااروا نك يب لاو ذوب حق اووجج ل آل ب ىو لي نك

 وب حيك لصاووصقنزو لاند عنان تليد كرب عقاوروا لس 1 1

 مكس انيد باد اكبش لالي < لاني د بيغ لك وريج هن ملا انرك فأكل وق سا رصقم سس خلا !ولخ دنت الدوا
 ناك انمهس توين ناش اركب طحت اسكس لك و روا__يلكارج سيب ققشتف مولا لوب ل لئن الغ كس ناش توج مبانى

 كرش لأب با قاس تان نوت شوصاك ا تسب ردا ل, لت اهتم بخ قرب لوم زج لولب ترك ناب ح

 -ىر يزن

 حس تساورد كو ديكر وا بصنم ىلا وب مولخميسس خلا ضرالا ن و دا هنو م :تابا فل اطل

 7-3 لي اكن الغري وقوم عفلاكل و هرسود للي ومش ناصتقن لوك ني ارا

 افي ةمر ري تحس دي دددت رت راكم خلا ليكلا ىفوا ّىنا نورت الاتيآ

 هس لا شاولفالغ انركرماظاكا لاعم

 ده لاكلك افا يل اجل او :مولخمس خلا هلسمرا نلت

 - لو سورس نت لاعفا لاعفا كس ضلك وب مولع خلا اندك كلذك ت يآ

 ارئاك اَمب رحت سبت الَق َك ُوْح نأ َّىْنإ لاق ُهاَح بل ْمْض ىاوا َفُْسْوُي ىلع اًوُلَخَد اّمَلَو

 ملف دع هيي نأ ىلَع ٌلاَمحَيَس هنأ ىلَع ُهَعْم أطاَوَتَو ْمُهَرِبخُي ال نأ ُهَرْمآَو انَل دَسَحْلا نم ون ولَمْعَي

 من َنْيماَبي ِهْيَحَأ ٍلْحَر ّىف رداوخلاب يضرل يخت ني اينارو ةَياَقَسلا ٌلْعَج ْمِهِزاَهَجِب ْمُه َرَهَج

 ه-.و َنْوُقِرسَل ْمُكنإ ةلفاَقْلأ ريِعْلا اَهَتْيَأ َفْسْوُي سلجم ْنَع َمُهِلاَسِْنإ َدْعَب ٍداَنُم ىالن ّنٌؤْؤُم َنْذَ

 اج َْمِلَو ِتِلَمْلا عاص َعاَوُص دقق ولاَ «مِنْوِْقفت ىذا ادام مهي الب د واوا

 ُدَقْل ٍبُحَعَتلا ىَنْعَمب هب ٌمَسَق هللات اَْلاَق لفك هل ْمُيِعَر لمحلاب هب اَنآَو ماعلا نم ريعَب لمح هب

 . ُةباَحْضَاَو كْوَوُملا يآ اًوْلاَق َطَق انقَرْساَم 4س َنْيِقٍرلس انك اَمَو ٍضْرلا ىف َدِسُفنل انتج ام مُنْمِلَع

 از عراق كو دعو قو عانكان كيت تويع دع تك نا وراقنا ع 1 رحاقن



 وسب + رس تيك 45 كما اهو موسدلج» نال الجر يت عررشو امج 2 نياك

 ٌريَغال ٌقوُرْسَمْلا يأ ةوَرَج ُقِراَّسلا يآ َوُهَف لوب دكأ مك قرب 00 َدَجٌو ْنَم؛ 0

 ٍضْييَمِل َفْسْوُي ىلإ اًوفِرصَق ةَقَرَسلاِ «رد) َنْيِمِلَظلا ىِزْجَن ءاَرَجْلا كللذك َبْوُقْعَي لا ُةنُس تناكَو
 غو نب ةياقسلا ىأ اًهَجرختْسا مث 1 مهني نإ هيج ٍءاَغو نبق اهَّشَتَفَف هم

 لخال كش زت ناكام هنعا ذخأ دو ناككالا هلع نقم ويلان ذك دنقل عللاذك نكن اق ةيخأ

 يلم ُمُيِْعَتَو ُبْرَصلا دنع ُواَرَح كالرصنم كبت كش كلزملا نو ىلإ ٍةَقْرَسلا نَع اَهَمِقَر ٌةاحأ

 0 هللا ا ةيِهَمبألا 0 م ل هللا َءاَشُي ينال ا 07

 قرش نإ ولف ست هلل لني ا: ىح ةيزقق موب زلت . لعق
 هاش م11 ع

 اَهّرَساَف ُهَدْبْعَي الع شك بق امض يأ نبآإ قرس كاكو فشل نأ م هَل حأ قر ذََف

 متنا ِهِسْفَن يِف َلاَق ِهِلْوَف ْيِف ْيََل ةَملَكْلِ ٌريمَصَلاَو ْمُهَل اهْرهْظُي اَهِدَبُي ْمْلَو هسفن ىف ٌفسْوُي
 اَمب مِلاَع ُمَلْعأهَللاَ لولو لأ رم كاع ايو ا وتقرب اكرم :
 د ىلشي )اني رك دعت ؛ اريك اياه هَل َّنإ ! ُريَِعْلا اهي اي اولا هرثآ ئف ورك «(مؤٌنؤفصت

 مؤ َنْيِيِسْحُمْلا نمءكلنزن اَنِإ هما ذي ةَئاَكَم د ُهُدبْعَتسا اندحأ ُذَخَف ُهَفاَرِف ُهنِوحَيَو ِكِلاَهلا ِهِدْلَو ْنَع

 ل را زغب كا راى دارو راك ربما حاحا ملا ْذاَعَم ُلاَق َكِلاَعْفأ ْيِف
 سا راع

 مما دس ٌسادر#ر

 ُهَرْيَغ اًنْذححَأ لِ اذا آنإ بّذكْلا اون قر ْنَم لش مَ بانهم اَندَجُو نمل َذْحَ

 يار ”و< مو قو

 أ ِهِرْيَغَو دِجاَرْللُحَلَْي ٌرَدْصَم اين اور اَوُصلَح ُهْنِص اًوُسَعي تارت نلف وو

 ْمكيَلَع َذَحَأ دق ْمُكاَبآ نأ آْومَلْعت مل ادإ مو ليوان ْمُهريبُك لاق اًخب ب مُهَش 000

 نب تم ئردضم ان قو أقوي يف مط جز ا لي نمو مكب ولن ذه او

 صالح ىل هَ هللا َمُكَحَي وأ هيلا ٍدْوَعلاب بأ ىل ندي ىتح ٌرْصِ ضرأ ضْرَلا قرافأ َحَرْبأ ْنَلَف ُلْبَق

 اَموَقَرَس'َكلنبا َّنِإ اَناَبأي اًوُلُوَفَف مُكيبأ ىلإ اًوُعَجْرإ مُهُنَدعَ 4م. َنْيمكحا ُرْيَح َوْهَو 0
 ص اش ل

 َنيِجانَع َباَعاَمِل ٍبْيَلِل انك امو ِهِلُحَر ْىِف ع 0 1 ا انذهش

 ىأ ٌرْصِم ّىه اَهْيِف انك ْىِتلا َةَيَرَقْلا لَئُسَو هدأت مَل ُقِرْسَي هنا انمِلَع وَلَو ةرا قيوم ! ءاطغا

 م( ع



 وسخ او ةرسبأ تي 1 415 ايج ف سول قروسم ا !ترسينو راي 0 موسرلو» ني الجر يفت ررشو هج رن نال
 انإَو هم لو اهب اقل لا الا َرْيِعْلاَو ْمُهَلَأساَف اًهِلْهَأ ىلإ ُلِسَرَ 0 عراط عدو هادو اللا او مس مج م مو جيم روم راج سر رم 0 0

 ارقأ هفلا مكل ْتَني 2 ز تَلَوَس ْلَب َلاَق كلذ هاولَقَو هِي اوُعَحَرف اَنِلْوَق ُيِف هو َنْوُقِدْصَل طامص وب و
 سر هم هك م روز كد

 مهب ىنيت ئىِيتاَي َن اهلا ىَسَع ُىِرْبَصَلْيَِج ٌرْبَصَف ٌفسوي ِرُمآ ىف ْمُهنِم َقَبَس اَمِل ْمُهَمُهَنِإ هُوُمَتْلَعَفَف

 نيكجاك رت هلع وتو هين نيو وكعلا ذك ُميِلَعْلا َوُه هَل اَعْيِوَج ِهْيَوَحَأَو َقْسْوُي

 نم ارد قحتنأ ُةنيَغ تَضَيَباَو َفْسَرُي ىلَع يَرَحاَي ىآ ةفاضالا ءاَي 3و لدي قلكلا ىفصأي لاقَو سارا يقال

 ا هللا اَوَلاَق ُهَبْرْكْرِهُْي ال ٌبْوُرْكَم ٌموُمْعَم 0 ميِظك َوُهَف هلع نْزُحْلا نم ّنِم ِهْئاَكُب ُنِماَضاَي َلّيبَو

 وتس ٌردْصَم َوعَو كِضَْم لوط كالهلا ىلع رم اًضَوَح َنوُكَ ىتح َفْسْوُ ارك دن ٌلاَرَت اوعفَت
 نؤخلا ْميِظَع وه ْقَب اًوُكْشَأ آمن ْمُهَل َلاَق ىنْوَملا «مه) َنْيكِلِهْلا ْنِم َنٌوُكَت ْوآ ُرْيَعَو حاول هن
 هيل ىؤوكشلا عفت ُىِذَّلا وُهَف ِهِرْمَغ ىلإ ال للا ىلإ ٌىِنْزُحَو ٍساَّنلا ىَلِإ تبي تح ِهْيَلَع ٌرِبْصَي اَل ىِذَّلا

 اَوبَه ذا ني لَم َىَح َوُهَو َقَدَص قْسْوُي اير نأ رب , ()َنوَمْلْعَت ال امهَللا َنِم ْمَّلْعَأَو

 ال هن هيَمْحَر للا حور ْنِم اًوطنْفَت اًوسَعِياَتاَلَو اَمُهربَح اًوُبلظأ ِهْيِحَأَو َفْسْوُي ْنِم اًوُسّسَحَتَف
 اَوُلاَق هيلع اوُلَخَد اّمَلَف َْسْوُيِلَرِْم وحن اوُفلَطلاَف «مم) َنْوٌرِفكْلا مَع الا وللا حْور ْنِم ُسَنِياَ
 اهب َءاَِرلاَهَر م لك اَهُعفْدَي ٍةَعوُف دَمَةْحْرُم ٍةَعاَضبِب انئِجَو ع بَل ٌرضلا اَنَلهَأَو اَنّسَم ُريَعْلا اي

 هات م يم

 نا 1 م ل يل

 همس #

 لاَ مث ْمُهَو ني باح عروة هر مهبل قرف هين (مو َنيقَدَصمْمْلا ىْجَي 2

 دعب هَل ْعُكِمصَم ْنِم ِهْيَحَأَو كِل ِْيَعَو عْيبلَو بْرَّضلا َنِم َفْسْوُيِب مَتْلَعف ام متْمِلَع لَه ايون مهل
 هلئاقش هني يطال ادن عن هيج ا لاق فس ا ل 0و نول معاذ هلأ قازف

 فسر تنال ِنْيَهْحَوْلا ىَلَع اَمُهَنَْي ِفِلأ ٍلاَحْدَو ةّيزاثلا ٍليهْسَتو نْيئَرْمَهْلا ٍقيِقْحَب +, ٌكلنإ ء َنْييسسم

 ام ىلَع ٌربْصَيَو هللا ٍفَحْي قي ْنَم ُهَنِإ عاَميجإلابْانيَلَعللا من َنَمَدَقْيِخَأ آّذهَو ُفْسْوُي انآ لاَ

 ُهَقَل هللات اوَلاَق ِرْمْصُمْلا ٌعِضْوَم ُرِماَظلا ْعِضْوِديَف ©.ؤَنْيِيِسْحُمْلاَ وأ عْيِضُم الهلا َنِإَف هنن
 آما م

 كرما ىف نيملا هونييلوخمل انك نإ ىف نو هرئعَو كاملاب انيَلَعْللا ََلَّضَم ٌكَرَئا

 هك هللا ْرِفْعَي ىلْؤأ هريَعَف بيرك ةَنَظَم هنآ رك ذاب ُهَّصخ مويا مك ع َبْتَع ٌبْيرغت ال ٌلاَق َنَلنُدَ

5 



 هوس هرفي هنأ "لو فسولاقروسء اسس وراي 4 موسرلج» نا الجر يضحررشورممب تنل
 م اة لا كالا حم جد و اعورل و ننام ىلا دع ا كا 1ا رع و رمل 2: ب 0 مو َُس هع 0

 َرْهَو اذه ىصيمقب اًوُبَهْذ! َلاََف ُهانَْع ُتَبَهَذ اَوُلَفف ِهّيَبأ ُنَع ْمُهَلأَسَو 4« َنْيِمحَرلا ْمَحْرأَوُهَو
 رك واد اتم نق يد“ ءىل ياو ا يب حل 0 2 ا يم نب رق ان ا كله ءويإ ا جاو ١ ىلا © وع زق“ ا زف» ١ هع ار:

 را مهو 00 ل لك لم هاك ا كا

 كحال خا كل نق ا

 1 ا ب ْمكِلهِبي ُنِنوناَو

 هك نك (ايلاربح )لاهنت لاي نيس وكن يغب احب غيبسا هس لامن فكن لاي كس ثعمول لامجب بحب دوا 00000000 رم ل

 هذ اتتوكل وم اهب لاح يوكن يفي رول ) -انركت سس( م ) عيدي لاس ايك( رخو جتاس هس دامب ) نس لوبن يدج لابد لوم لاعبات

 قككاور كوكو لا نس كفسول بمن ري ( اكل ورك ل يح ليا كل كح تكد لاي ةييسا تارك يلركهدامآ ب ساوأن اني ول ايدك حنس

 كارو - ايدك ل دوب -( نا اينب) لامي نيس( امتاوما زجر جاوج رواد داني اك وسوج ) ورك نيا قل ايوركر ايت ناءاس كك 8

 تمدد ىف موه رشوم !ولاو لق اقع!( ركز لس لس ؛ ل راي كيادحإ ل لكاور س سلك كك سول تررطح ا يورك العنا هس ب العا

 لوكا صنوج انه لباب اش ليم اهك فس لودايب ىئاش ؟بس قوحكز بج ايكى راهبتت اهيتول روا سرج فرط كس او لس داكي »و

 نا) اّناج ثلا بكه لوما نوت( رادمم ذل نا اضاك ( مانا ) لا لش ردا اكمل معنا( لغ ) وجوب ثنوا ليا تس اع ركرضاع
 فس مت) لب كى ردي كج ابد لاير هدي اراه ىكردا نإ كت سرارش لب كلاكيت لا لابيب مت ( ليز نخل بتم مح
 قىرك ل نراك قرد ةييسا )كك فوج ترك جابك( لوتس ساروا ب العا) لودنراك( عس كي ىدوج كلك

 رت ءادتبمي الازم روج ايد بادج فس لوبنا؟ تاو ىف وم ايكا زم ىك( رده ) ىلا آل( ماجوم آرب لا تل اب سابك
 لازم ىف يا يآ ( روج ) هد( جس ديك ا جك العتب اك اوم مآرب لاماوم ايارج )ككل لاماكى دج لغ كدب قش كس ب( سكسك

 ىك(ازرم) ىا( متن وفاق بم اكل اهب كس وقتال تررطحروا لو رسود كك اجا ذكيوكى اووف لب شداي كى ددج ) سابا ذلب
 تش اسكس ثعسول تررطت تلا كس ىئاطت كبس ناادحب كس لما ل تركك ركى روج وج) يزن تس رك ايدازسوك ومل لن مت عر
 دوب لكلام كح نارمب( دن بشاكم اى اج) هيي سس ىثاطت كامب ةئيسا ىل قالت لك وخئاحب سود لب( ايكض احرك
 متدليح كدر كس لاحب يا) + ككل هس تسي ذس م( رهين اك )عررط كا( لن ة رف لات ح١ ين لاكن ( لاب )تس
 قرصم لوي ) تا تلع سال ور كن وفاق كس هاشدإب( كاذب مالخغ لمن ازرم كى روج )ول احب ةيسا تعسو ( ايالتبوأث سو نس

 لاب رك اهتاتاج ايانب لم اه -.امت ماج ايل نلاواتريارب كس ناءاس كس ىددج دوا كى وم لاخي لاس لكى روج تس دابتفا- نفاق
 هللا ككبج ل ليداق ثعموي ب تكس هروك احب قيس ور كن وفاق لية كس نال انو روم نيد لاهلك[ تروص ا

 ظفل) لو ةيسدايناب كتل وج ردد, ل تاج تي 0 ا ا
 0 قولك )روان س ركرنلب ت احرد لو جاج< - نس عررطكث سوي متردا تاس كس نب وتروا تاضا تاجرد

 لامي( < حاجوب تشرك أحرم ىلاعت نط نع لوم رك دج هدب كبي دج) < قست لاو مكي ع وا كس كساو

 ور 1ج تب أك نان يس هس لونج ثموي تب) < اهي كى ردج لك احب كا لمي لاول كرد ذس لاله نك
 فرط كتاب لاري كاسه دسبير وا كترجاظب نلا ىل كر لي لد نيس تاب يي ذس ثعسإل لب( كك دم ناجل كاك اهنا ذ

0 0 



 واسإح 4 9رسيأتمي 1 41! 3و فسوق وسم ا!رسبنورأي 4 موسر لج الجر ييفأحررشو دج 2نالاك

 كح لاروا ثسإل تسسنب ) سو: ب هدايزروا مث قلم جيد لاك اهتابك انكم رش مستنا ل لد ا دس لوماوج هس حتا
 الاو اج رتب سا قدشلاو: دلل ابيب كب دج دا( ايل ساروا ياهج وكلاب دوا كاىددج كي اب نيا لذ مكر - لا

 سوم فلة يس ادوا ل تس كت ب حس للا هدير جس بس ل ممن ) لو كس ذوب تبع باب كس نا!” وب لاب
 نالرىك ل متل كلا لي( ل لوب كل نردد دل صياد و كلنا 121 7 اك لم

 لطم لوعغم ) هاني ىكادخ ابك سس ثعسول( ل رادرك) لي عراززه كيت لت ب آم كيث تشكي د م: ( ةيتخ انب مال ) ةيتخ هكر ( لدب كس
 للامم هللا زوخوتي) < قاروم فرط ل وعفم تئاضا ىو لادوا# فوزي لثن اكل ا_< بون ]ظفل ب تسجد ىكدوب

 ني ركايياركا( 2ك كس نكن ع توجت اهني ناءاس لاهي ) لي ذاك سرسوو-. اكل ناءاسارامج لاي كس لركن وتوك ذآ
 مروشم لبث لوب ارك هريتل ول كس وم للاب سس باج لك ثعسول لاب ب بج رج( كس هس رم اذ مج دن( لي ذكي لسد ١)
 ظاحفكسرمج )هت اذه وج ليث بس نا( كلل ن_ ركو روم منار ثم ج1 كك بس دعاوي ر وا داو جس رد ص )هل نس

 ايك( ل هراي كس لاعب # دابق )كلب اد ياي دابق يمولعم سال كف نك ( ادوبي لتنال سوا للتو رس

 نم روا هس ءاراشم ب ررص* اهلي زك ضن )ةنوب لك رك اتاك جيد لل مليش داب كس كسول كي حس قادوا لو هك ل دبع

 سرت شلار اب ل درت مت( اك خول )كش بايد كتمت لكل وج الاو كل ( تسرصم ) حس لابي ل ليي وس ( سرت كلا لبق
 ملي لاول مف( مريخ )ربا حس بسووروا( لب ورك رروص لوك لاب كلاعب ريتك ) لس دركل صيف اسد لوك

 تبكى د( نات نا ) متروا هس كى ددج سها زجاصكس ثآ !ااهسا”كو كر وا واج لباد ىلاي كح باب تيس كال

 كح تل دبع )لس لانا ىك بيغ مروا( هاو ليس نقي وج حس ذم آرب هدول دوب كس ل ) جاوب مولتم ليماوجج نإ

 ( تس كدت دبع مت اكس رك رد نال توم مولعمرر لبستركأ ) شيلي فاحت( كس نلا ليتل يئس اسس دامب لي زج دج تلو
 تي دو لاح رك خيارا ىلا 1 لون صم نمد سر صضر ارم كن سو هس رمت لاب تح رك مولعم حس قس بأروا

 تلاج نقي روا( ىلإ ولك موق كن اعنكه وردا ) لت آم تدجتاسدس نلت تح تجول سس( لويد 1/0 فاق ساروا( تاك
 اب بسيي دوا سومر ضاع لش تمدخ كليب اب بسيي ل اطم كس دادرارق سان انج شعاب ب١ لج <س درب للكلاب مل
 ءوم درك اوراك ماهم ل ىا) < ىلانب تاب كيا فس مس لد ظيبسا لب شئأشلاب ب هل هابي وقتل( ليضع

 ريا قرب لير اح اوسكس رص لل ريع ( دج مت فك داعب نلا فس وقتل ترحل رك يقرب لما ليل تسول
 الاو اح بوو اك دايخ بت( وكل و اهب كس ساروا ثفمو )وك بس نارك مس ديها حس دقلا اكو: دن مان كتيب ابش ل

 خب تبت تءاب ح نلا )يلد فرط كرس ود تس لس لل وقلي روا-< الاو تسلا ذب( لعرب لس قي! ) دوا( وكل اعهسرم)

 0 تاطسإل( لوفاة اب قش جس لئرلب ك- تفاضا سايفلا ل ىلا )! لؤسفا مس | هك فسار رفر وا( كدلك
 تت 32 اكن ارواح مش( الدب حس ىريفس ام كن ولج نيه لسور هدايز) ريقس يحن[ كن اروا ش

 لغياب وبر لب ىراكد اب لك سولار ساس ادس اد هل نك (  2 2 كانك لى يسارا :مربل

 ريأر بس تاور ر وادعاو ل لج ردصم اضرسح) و: راو و مد بل ةئيمتة يي متى راهي ) كس ءاجومج بلب ناجركل كت

 4س بلشر عد اكجرد لا) مسج ذاهب سريمدك يام رف( تس لايت ) ذس بوقت( اجو كلب ) كس ةاجر ع ىتن لكلاب( لإ
 < لكس آل سرسور ىلاوس اس للا ) جس تاس كس دشلا فرص انوراك غرد دوا( كل فدك ليي واد آس لوك كوع ربص



 ورسم + ةرنسيب 1 "8 م دي فس ول قروسم ا رسب راي 0_0 موسر لت نك نامل اجر يطلع رش دج رن نال

 تل اج لن موج لومباتتاج تبدو حس بن ل نر ل اف تع اف لاي كح لن تاذاك مانرص

 كنا )ورك ارك احب ك- ساروا ثسول اج لاب سري (( هل سرفر جس هدتذ هودوا سان باو كك عسو كيش )

 فرط لكرمعم لا وبب بس ير يم انج ) لت تس اوم ريعان قت رفاك سس تضر ىك ل ا-مج تصدم ان حس تصر كد فلا دوا ( اكل رار
 2 نر قمل نواز تك امج روا ري مخ زين اهبل تكل و ينس هلأ كرب دل تس نتج ري ( لح لح ىلا كس ثسول

 ل وك وكتس د كيب راكي كب دريد زج قت ) لإ دو« ضاع ركل لقب ىو مت نت جنا

 1 رم ىلاهت شبابا( تع لو مت لور ١ تزل ) كك دادنا رام رو كح دامرف تيانخرا قم دوا ىلع( 2 ورش مكرر

 روا كس وجوب اق حس تضر ليج روا يآ ل داك وسل تررطح_ ساحر ف ترم با ول ) اتي درج كن لاو ولاو سل تارت
 ان فو داب هينا تييرام وول داما بايت سس نلايمدد كس لو اهب تيسا

 كل نلادان مركب ج( ١و 5 دس مب ناين رعب كس تثسو) < ؟دضتاس كح احب كح لا دوا( د رغد انج أنجب ءاني ءاترام) ؟ات

 ايلا هك سرركر# وم نس ايت ل يأ رعب ل تك و يتلصتب لاش بج ) ارث هل (نقانع_ دنع كيو)ا

 لورق ىلا ىف رز هزم ل ذلف قل لع نا ةروس زوروا ير لج يل رن مووت ل طل

 ىو ياط ماب مكبس ايكن احا برجي فس دفلا_<س لاعبوا لون تسوي لن لا مك ياء رف ؟وج فس ىت م( ح.ايكاص ب

 ايك تح اض ىكرج ذاك الاو لس .كماكل يت يبا ىلاقتشلا لج تكرس ( ب . نوتتبيم )روا( مس انكر فوخ اكفنا )تس احر ضن
 ارب ب مك وكي آ فس دفلا ل نك لوك ب لان ادنك لس تنك لاعب( جس ايكايل كح ريك ساجير ما ما ناهي) تك
 هت راو اطخ ليت لءاعم لس با ج1 ) كح راو روصأر ترس مت( جس هففت نا يشالي ل دوا مك مرف ترم هر رينو سردطلس ) يس 7( تليخأ)

 صين و سا) سيث باتع) مانا ! م مند كح نأ 1س ارت ثمل( اذيانوج لذ ةعء اسكس يأس مل لا
 بس هو ٌةايرف فاجم روض" ار 0 اهندتلا( لامار الا ىلوا جري وق تنقو رسوب ل امت لاَتخا اكصغ ل شالك ل لا

 ل الت لوس انكي تسد تب ول ماسلا يلعب سول ترضخ ل بث راب كس دام دلاو تيس ار ) © ناار مسه داي ذهتس لوف ايربص

 تنم هواك السلا لع ماريا ترض وروا)5اج تحل تاس سا حرك يبي لس ماسلا يلع شسوي - نير قاب يحك ليا

 هدمت وجا ذب لب لك كس نلا تقو كس فس كعب يوكل ثعموي توات اي رف نبيذ تقوس نس ركل ل نس لونا وج
 مكان ايءرف ى كي ردااهت ابك اخت جيلي كح تار ترس مال ايه نسوي ترضي نار ترطح_اهق حرف
 لام رج كس ملاو رهو ترك ارو 1( كاجو تسررتتوو وف اج الا ولام راعي ىل وبشوف ل عنخ لك عزا لق

 ناو ارلذ_ ناي جر زر نااار يس نس ارم لل اهو تر لب ؟لكناقا

 مكنا-و+) ذساجايلم اك كتاب لي دعب تل كوع لاهياك شي ىلإ تملا انو ل : بيكو و

 باجر رعب نع مالا#ق روجر تروصي_ كاب ودعا ياخ كسول ترض انك  رماظإ نوقراسل

 كلا نوق راسل مسكنا ىا- َتساجايكل ومب مايفتتساوك الك ساي جس ىل ءارم دوج لك ث عموب لس ركل تير قت فس لوبن كس يب
 كل اكو اهكر مخ كس عرالطاو ملل كسول ترض” حس فرط لك ل ود اكك قمري يج الجت نا لتلك ب رك ل ا

 ابك نا متملع دقلة اجايدرارق ءاج بو كف دءزيم آت دلل خر ورد لاب ىل آل طم ثعسول ترظتت راسم ذ



 عرس 4و رست ني 1 15 لو فسول روس: ا !”رسبأو داي نم درر ولا

 0 انى وول ا هدام رج وس لونا م لورولاج خا ا ل نوكو

 ا و ل ا لالا حس دقي رطااغ سلي
 ْنأ نوقراسل مكناَك ناد 007 اقلادتلا بم اينسرب ذل كف ايمي هر لل ئوك ف سويل اندك فلاذك -امت اك ى انين

 0 امو محن قل جس جتا عفر للخاكسا فسويك ملعلا ىف_[:7لبئمازلااك ىلايب ب ذكري تسول ترضع”

 م دا نو لوق نلت لب لا ريمسغلا وانت ايام ذنا اي قرع لن تي ضتثا قرص ناك و - لإن ةييسددكجرددنلبحررظ
 نراك ثنخت الاي سرس ومدارم ل ارث خلا لبق نم هل خا قرس دقف مكي سرسوو وب عج ارمي فر طك اناكم رش

 تحس نايعرت ىف ني اهني كج ساحل خس ريس ب اىسا زيزعلا اهيا اسي احن ايمي ل لد تيس ال ثعمول ول ايتحا ىلا كلوب عار

 د يل ل

 رت د نا رك مرا را تو لاما زروق لئاعل نعد ا# لوح كس نق قلازوا كو قو ل تح اب
 مل لإ حس بس لي # داي لما نلوم اب ليتور_احاجومجر وفا طع اكن ا و اني دوي لمجال تملاح عا لوكس لم بوق وال وارما
 لولبي كس نارك ا يله راشا ول سس دا زرت اص ل وجي نيس لس ثمل ترطح وف اوم كان بضل تور بحب رين انج د كح سم

 زيزعلا اهيا ايكو: رايق ا يبل تنكسر بت ايكو وفاكصغاراس كا هت نومي اكس ادخن انج دكر وجاب ركع سك

 رئاز تسلم لا اوسايعسا_ لوم لاه طلمغوت ناحاهك ق رس نفك ايس لاركا ان دجو قدا رورو ناو خلا

 كس ماتش ءوتفت ال هلئات_انقن وعمل هب ح بس لي نلا سس راينا تاير مه ريبك يدرك راشا فرط سد

 اوم مولع لاه لال وكس لل لوديكا لاوفود لابي دواس اناجايال كركوك موك حجت اسكس ناوف اي مال لن با وج

 هذ 1ث 4 اج ايلوارم يفت وليك ادغ كديجا هللا و وكرات تك يفنح ضب ىلا ب للاب ستتم

 مابا ؟ج بح قلادك يكتب اقوم د مدعم تيكر ضرك يشي لاس كف سة اد كساب تلم
 نا ل تاو أ ىح وهو اتوب لاو زغا ورب لس :_ سوفا كراك ايكايلكماقم مات نيقيالن بلف كج

 1كشرو سب عبروا ةنك دولت زل ومر طاع لبي تمد كش وقتال ترطت توما كلب رم
 رواامجتم ايلي ليث تك ضن باجحلا عفر وس ديما مارب رولاوب ناني وقتل ترضخ ب شيئ يك شرع لس لوبا ؟
 كذو لاو ث عسل هس لوم اهب لس ىدرمهتس اب نلبادوا حس دارمم رات ون تلك لن وا جس وارمص هدب ماع لب سس طر كن

 تررطحوج _ ىىلاغنروا تمالع ضان يأ سكس نا لكك .ايلراتا لبن رات سرس فس لوبا كتاب ات ايي شئت
 كل |لوب فسوي تنال كننا رواايكت خانت نس لوتتاعب ركل دوكى ا_ لك هداسروا نتا« بوت

 0 0 ......: يالطاكن ماينب روا انآهرايود ليرصم اك ثعسإل كاروارب .---...-... : عرش
 لح لا دور لاب دين وسمت نس اج لكوج رول قدرك باطل تقيقت ىفيا ريب سما فس تعسول تررظتح ونون رصم لاعب هرابوو بسحب كس

 0 نينو ب درا اقوال كل او سر ند بامك ا بكَ ما كس لوب تس رك اولسدب جتا

 تح تع شكو كورك بآن لكسر كك سو لس و ادرج عساك هت اننام ليلو ررط قس ول اكيد دب كس تدم نتاوي



 قوس 49سم تري 7 كال الط فعسول ةروسء ارو لي م موسدلج» نامل اطجر يضع ررشو مج 2 نياك

 كت نذو كسا قارا ل دب نس اجا لكل كور وكى ذا ًاصوصترلى د1 ىو لب هت تنك تروج ناوف ا اكرصم لن هداب ىلا لكوبك

 ديد دا لان كيا ب اكس ضلت اي دكت صخر رل و ب روب كا سا لي رك ج اهظرب لاو احب تنصت قرارك ات[

 قريش ىرول تاب بك سا اهق تحلف الضراهبظااكتماي لاب لدي احب دكوج -ايدوكر هلك اك ىدن اج نيا لش ناداس كس للا
 لش بق هتك لوكول نا ناله ن بعدي رولا ذتوتث لاهي فس لودتراكلس لكون كوم تاور كو رب بسجج نما لأ ل للجت سكس
 لكل ويبنجا ليي ومدن وم كت كل ااه يبت مفتر جب لكد آروا لولا وسل لوك نا لكدج رو انقر مولحم لاح اكسلايب لجأ كك

 روج ل لا ينجو لوكا اوم هارب ملاعب حس ناين كن يغب وف ىل الحس دادرس كس لودتراكب جرب < ىلاتساك
 لاك كك هج ف اسلم احم نس كسول ترطب كني لأي كح كفسول تررط> ركل وبسس نا هوان نبش لأ ل هدوم

 كا فرص ليام رفروا حس رو: وس اخ وو جس ايدك اء اسسد خس دون انمي كور وكن ناين نس لل ارواب درك م اكدت, اكادض لش خداع

 ل اذب اناووم بح كل سا كل كك كر هوخلولو وراق اكس اروا لك زج ىرامج لاي كح لمتد لإ ,ج ع لورو

 * لفوكب سس لل طمس ترورضنروا ايك ا يك اهتسما لم ناب كك ماركا هش كرم اك ني ىلا اد ثك اشي <. ايكأي اارفريكس شخ
 - يك ايكرع دج نوبت 2 سس نق

 رب لايك جوج اي دوك ةس دوا ىلك تس لاتطا ىكبيب ل ازا وهل هلجنو نفقا ةجو قس : باج اكمش كيا

 ريش روج نساك س قربان اج اب درك ثم لاحايي دوف بحجج ضن” سب باج ؟هجس قلك تع ازسا كى د+

 ردوا ايل لي وج رمح اكن ب ليس وسكس لوب اب ف يكن ور وثكبسجج حس نادر ىكن أ ينب دس قى ك نيج زيي كل لا اهلك

 ل نانا ليسو نتا هلم ل يقروج كت سو لاعبا لعاب ب لور لكى روج نحال اله نك
 سنن ارنا قككربحو ضخم انركرج الن ب 43 ناس ن_ ركنا لج سار صقم_وماوم قت تاو لوك اياك يوري كل

 -< اي دانءقداعاك ل وايب طلغ

 ر وتطول[ اتم مولخم سر ماظإ حس خلا كللملا نيد ىف هاخاذخايل ناكاشه. 0000 : لب يامن هاذ نابي ارصضو اش

 - انكر ىراج بكن وناق كشري انيا دعب كس ف كل وق ث وقفل ني دمت و- < 01 يال مالسا ءاشداب كت عاود لكرباج ىلاو
 - اي يكلي ربت نون ق لكس كروب كا اعد م اعرك تكس اج ابكي تبا

 رك (نسوم لاكن ري لي هرب كح كفسول تطمح :ايك ويك ل وبقو ربع كشر ين نس كو ترطح

 لوبق سكن لوبا تمول ربع, كت كح رك بي راج ماظن كرش انيا كس. رك روسنم نون ان كرش يفكك بسن لب تروص ىكا
 ضارتا لباق لب لوم تس كايكى راج نفاق ىرشر غن هومك اح[ يئس الي عس دس دكت قراج ناوناق ىئرشبك سدي باد ؟ايار
 ىرسود رواوم احاج ايت ل لاح طار و قت كول يع نر تس ٍجرروص كرسور

 هس دول ضن لج كوم تمي انركى راج موقت م لب اقم كح فس كن ئداج مز رزقت لابد ةوجاحاج ايكل سرب ستوب ناوفااق ىرمز خت فرط
 يزع لحس اال هدب ثول ترضط>_ اه اج امك تانك راج متى ئرشر يغب نس كى راج يزن عسا لوبد لاح تارايتنا



 وسحق رسما هال ب سول روس مرسوما ىو موسرلت نايل راج ري 277 2000

 هل تك اش تارايظا رك ةسالبك

 قارون بي رقت ا بنا شل ب لاعب معتم مك ذم لع شل, زار عف »د كيأ ثعسول ناردارم

 هس ل تارا ةجايانركايلب اكس سرك روش لب نب قلتم لاؤلاب لي لماعم كس نابي ىل ارب كس تسون بج-<

 رف يلام ذاكت لل اذق لك ادهتاس كح تيصوصخذ_ ناب ور زق لم رك اج وكن ايبا كهنخ تس وم تى ب قل ترحب ل

 ل لس اب كتبا عراداكل ا جس لت كدبعدب 7 ل كيس ابان عراوم لع كد انف نحب
 و: ردا ا مح لاك اصلو دهرا كاب كيني اكشن لزم تمت زل كريم الكلي يبت 10 ات ايكرا قو ىلوت نس م: كس كس نكن ايغب با نم

 كرا نإ كيرلا ماقرل ارلروااب ايبا ةي لونا 2 اجد هداتس تس ايو مل تارك

 5 0 لا ناي ليو رابسإ مارج ان فيا لا هت لاعب كبس ىلا حلب يغب تاو رو : تشو لس كابز

 هر لو ف قا اننا ك قرود ل ل هسراب#” ابنك "كراع سلاف تيداق

 دك باب 2 ذوب بج رب رع تب أ ليا ]م ل دلتس كج رددح م رواج 3 رترب ئاروريغم تسلا ذب ب ١ تت هالتك

 لا 3 ليي تربيته يسد مترو ل قوت هس سس انجاب اك سآكتس ب اد هدد حان اق لدغ م ةاخلا 5-84

 ا ةلايكل كلي لاب رت قرد هي اطاغ يمت جيم ازلااكىتدب_.ك وتورم ليب اك  وقنإل تعج ١
 كلل لاس لاب لانه تمد تدب نجد اطخ لمن ديتول ايارفتس داتا لك نت جس توم مولع فالظس دققادرمافب

 اكذذ_ وم تشعروا مت ىلدآى سر الك جس يب بادج كا ذل ؟ عا لاى اكل تمتياك - ظاهتجا رشي حبب لا تاع اندم لاب

 هوروا ل ءاج امك اريناوك اس نقل ديلا هس اوم كرف يلم كر آلم لما لكك ليون نمد يشم اب موكا ةلومج نام

 داتلور# ل از دوجلو نقف بدم زوو زر مدبولي لا ضرس رسم تل
 35 رابحي رك اان تم فاوم نك . مابا أ سد سوم د نقلا بلقب د جس اتم باع نودي تسأل ورود

 هت ئرالطا كدعتاو تاكد 2 ضنك م قس .كالوب هفيص كرري قومك تف بجبومروصقلى اص تنطإ رول و نووصقل
 72 امان تعرق كراش قرا م ليج كلب أر  ح.اجوم روبكرب كلك ا ىتد وتب بسب لح كت رات اكدتقاو

 تببلا  ايلاب سا نس بلقتيبئارون لكم السلا هيلع ب وقل - قلوب شئىردج تقيقنلا ف لكي جس ىك لب اطم كح هتقدر الطا

 قي لالا كوم مولع نتا فرص ًالاتبا-اكرسو مرن مولغم بأ الاو ف كاك ل اوراك ارم وطن دخت ىك ا لبي فك
 أ بروق ترن ترم مولعم_ وب بطي حس قت لل فووصقن ناي مما دارف اهيلغت مكل رواج لوم حس قي نوال

 مهب ىنيتاي نا هللا ىسع ضاق شركاكت روت تسارف كى اييردا قو دك كلب لكعشأ ب كت عمو لع لسكن ين

 لكارص ل فسوي ىلع ىفسا اير اتفاو_ ردا لكن دي ترش قرود رق ”اكروصت لى لاعو برك رثي دوا ايامرف اعيمح

 هورواامت يرانا كريب اوخ فتوي زين اي دركوراشا فرط كذا ةدرب لاس نوملعت الام هللا نه ملعا ىننا لع آروا نك

 اوقع نرطح_قق ع بنا لك لايهم كاوم مولخم تب حس خلا هللا ىلغرواه اني احكى انج تنيبب كبس



 قوس م اب هرعت يب 7 ال الط فسو قروسم ا رسم رأي 0 موسرلج, نال الجر يضحررشو مج 2 نياك

 هورول ات كج وب هراشا كلا قومك تانك ساو ءاكل رارس اك لاحب كس لاروا ثعسول ركاج واج كثي د ركوم للام ل نبك تس لؤي

 نلت نايز كن لا ماناكث سول م وقوم سالى كل طجو لوك ماظب ندو- جس ىلاو فس آس رد ىا فس مك 2 كك هب

 قو ملكلاب ب ىؤكوم م لاني لن لوقو كس ءالع ل ةانيع تضيبارواانت لثأككث سولت اكن يني هدات آلي لءاعموج توك

 د( داحاج هاك فعضروا قك 1 ااوا- شخ لس لوم خل اريصب دتر اف لس تروص لوا ص

 را تورو ل و ل مل ل اروا و سا# : < لاج هم رواه اتاجومارب مثئانارب تسمن كس

 أ ”وزاتلس ناين 2 ساس جاجوم هزاج نا فاي تس عن كس ودعا مروا تن ىو مل ال اق كس شانك

 كسول فرص هيخاو فسوب نم اوس سحستروا- ايل ركز اك ولغم م اس بلاغ كل سا درك ار مرج وكث سول مث

 ةيسا لاح رست كس يمجو؟ ل بح اخ هو لالا ايار لبيك تل كس ملاحي # سيت لاي ون محاكم لعب نا ينبو

 2 د روق لب ب مقوم بج + لآ تو ل ال ل نامل تح تست لا التم لي تذدأ 11ه نعال

 نطو زمر دلل نيل زرع ورق 1 ناروا يو لادن م كس نا وت لاعب رسمتك رود -

 رواه لوم ىرارطملا لج تيحيروا- نت رك نانو لب شاع ل نا كل ا عر عر بمكب نولاو نازك كاتو

 - جاب انج لتلاغا ثع اب انورمضرد لا لي تبر ك ولت اك ب وقتيل ترطح كل سان لصد كى متردوا بذقت تفر لحم انور
 ىنزحو ىّقب وكشا مناك وقل ترط»_ انو هدي زكرباكث سول تررنع> ل انيج_ومولبب لب د وكب بس اكتب بسج لوضخلاب

 نا 'اندلدج لاس لرب ماها ع نوت اان لف الفل ليمج ربصفانإ
 -ج بولطمو» يس ,اتلاوءاعو

 قش رش طق فرط قرد تح سد آلت الاعب وة فرط كيا هلم امل :ايكك# منع ا اك ثسو ول ترضخ

 فا قلو دي - اقرت ناب اكس آراب ود خيا داهك تس كمي ترضيك ارعم د لوب لب ليتك راج قا زور زور
 كري كت ارش لل حاسس نلا احب لس نارك اعيد دوا نس تالاعرب هس عسل تررطغ> بنيد كي راتساد لب كت يعم
 ثول هذ مقهيس داي ليم اهك فس لوبن بج دركرجاظوكيسآ ساب ارد فرقا رد للة لا )
 اهكروت او اروا تروص كن اوج باروا؟ ساب درك وبك عررط ارك اك هسور صمم زعير مشا كد لاعب دف ؟ هت يك يكديت اسك
 < ثوب ىلا لوب رواج تروصوىكث موب لك يوتيب ا يك ار ظنا اص

 انيلع قدصت ازاوكذ سكت يار قوص .........: كك تساوظرد كت ار قدصذ- ثسو كاروارب

 سيرك ل اوسإي؟ امن اط بكَ - كس نا قة دصس بو كف وم هداذ جن اي ىئسكت باح انرك كبش كل لا د
 رواج :ماج نيل .قدص لكى دالوار واس ل اه تلون كل وت احب بس نا كيان كيب بادجارمدد انقذ ئاج حررط

 اهو بااوتج ارسم ل اج انا, سس لب تايصوصخ كى لآ نوم مارت اك, دصر كرب سار كراع

 سدكن ا اكرداهبس قكد# عي تاسكس نثاتببمق اك دج مولع سس خلا فسوي ىلحب ىفسا تيبآ...........: تبي[ اطل



 !اا حرب تيب 1 هياط طع فعسول روس ا! رإي ١ 30 موسرلج» نمل حاج هيض ررشو لج رت نامت
 ىلا ىنزحو ىتب اوكشا امنا لولاك وقنا وعلم تررط”دأ انج - جس لاجدج نم ادلب لكل اف حس نقءاضر تبكي"

 هاش قولا العلم لإ زك نا خلا مويلا مكيلع بيرثت دال تيا است ايدك لالي لت نوملعتالام هللا نم ملعاو» هللا

 حر باول ولو ضرب ول سا ادب قتضفارع قول و بي د عسر نتكن وك ا لعل

 00 تر ىلا ءاضقرظأ كك سيل ترضي انج اكس درك يلب ىئرارلو كلب مخدر اس كيت د

 لجل ُىنإ مهدالوأ و هيب نِم ٌرضح ْنَمِل ْمُهْوُبأ لاق ٌرْصِم ِشْيِرَع نم تبر ٌريعلا ِتَلَصْف امَلَو

 «» هيؤكتفت نأ ال ول رذخأوأ قيام نال ري يخل هور صامل سر م عر

 ىف كَل طاَرفا م «ةدؤمُيدَقْلا كئاَطَح تلِللَص ْيِفَل كلذإ هللا هل ا ا دَلاَق ا” تسل نايشت

 صيف لمخ دق ناكو صْيِمَقْاب ادهْهَي ُرْيِشَبْلا َءآَج ٌةدئاَر نأ آَمَلَف ده دعب ىلع ِهِئاَقِل ِءاَجرَو ِهيبَحُم
 لقا ملا َلاَق اًرْيِصَب حجر ٌدتزاف ِهِهْجَو ىلع ٌسْيِمَقْلا حر ُهَقْلا لرخأ انك خفي نأ بخاف ِمَّدلا
 لاق هو نبط انك انإ آَئَبْونَذ ان ْرِفغَتْسا انبي اَوَلاَق و َنْوُمَلْعت ال ام هللا نم ُمَلْعَأ ننال

 ةناجالا ىلإ برقأ دويل ٍرْحَسلا ىلا كلذ خا ههمذ ميجا ُرْوَفَْلا وه نإ ىَبَر ْمُكلْرِففَْسأ فس
 1 َفْسْوُي ىلع اًولَحَد ملف ْمُهِقللرباحآاَو طي جَرحَو ضم ىل لإ اًوُهحَوت مَن ةَعمجلا ةَليَل ى ملا َلْيَقَو

 و

 ا الا سو رف اول لا بل لاق ةتلاح وأ هم دابآ هْيَوبا هيلا مص ىو هبَرْضم َئ ُف

 ُهاَْبأ ىأ اورو يرسل 00 هْيَوبأ عفَرَو هرْيِرَس ىلع ُفْسْوُي َسِلَجَو اًوَلَحََ

 ده تان لاقر داَمَزلا كلذ ىف ويحل حت لاك و ٍةَهْبَج ْمْضْواَل انجن دوج ل رح

 مل ٍنْجِسلا نم ُىِبَجَرخَأ ذإ ىلإ زب َنَنحَ دقو اَفَح بر اَهَلَعَج دق ْلْبَق ْنِم ىايْؤُر ليو

 م َحَرَن ْنِدْعَب نم هيدا و ُدَبْلا َنِم ُمُكب َءاَجَو نوح لجحي الل اًمِركت بحل نم
 0 زن 4..ةويكحل لا هلي ُمُيِلَعْلا وه هنا ٌءآَشَي اَمَل ٌفِيِطَل ْىَبَر َّنا ىتَوْحا نيل

 كمري# يرام ل *

 ةنس ُنيِناَمَت وا نعبر وأ ٌةَرْشَع ُناَمَن ِهقاَرِف ُهَذُم ُتناكَو نس ٌةَرْشَع ْعْبَس ْوأ نس َنْيِرْشِعَو اُعَبرأ ُهْوْبأ هَدْنِع

- 

 ٌرْضم ىلإ َداَع مَن مَ ُهَنَقَدَو ِهِسْفَنِب ىصَمف هُيِبأ دنع ُهَنِف دَيَو لمحت نأ قسري يعزف كلو وصلا ةَريصحو

 مو مص م د 2 هس 5

 لق بر َلاََ مِئاَلا كلما ىلإ ةَسْفَن َتقاَ مودي اله مِلَعَو رمال نس َنيرْشِعَو اناث هب مَآ

 ضر الاَو تاوْمَّسلا ى لاح َرطاَق يور رين تيدا وَ ْنِ يمل تملا نب تينا



 مراح م مسمي ا! الو فسوق روس! 0 موسرلج, نيل اجر يفتح رشو لج تنيك

 ئيابا ْنِم همز َنْيِحِلْصلاِب ُىِبَقِحْلاَو اَمِلْسُم ْبَقَوت ةَرخألاَو اَينَُدلا ىِف ْيِحِلاَصَم ْىَبوتُم ّيِلَو ٌتنأ
 ِْف هِوُلْعَجَف هِرْبَق ىف َنُوُيِرصمْلا َحاَضَنَو ٌةَنَس نوُرْصِعَو ةَناَم ُهَلَو َتاَمَو َرثكأ وأ اًعْوْبْسأ كِلذ َدْعَب شاف

 روكذملا تللإذ كمل ءاَضِقإ ال نم ناحْبسف اح ةكربلا متل ليلا ىلغل ىف موفد ٍرمْرَم قؤئنَص

 يذل ْمِهْيَدَل تنك اَمَو كيلا ِهْيِحَون ُدّمَحُماَي ُكَنَع َباَغاَم راَبخأ بيلا ٍءآَبنأ ُنِم َفْسْوُي رمأ نم

 ْمُهرْضحَت ْمَل ىأوهب هإ.م) َنوُرْكْمَي مُهَو ِهّيَلَع اَوُمَرَع ىأ هِدْيك ْيِف ْمُهَرُما آ1َوُعَمج اَذِإ َفْسْوُي ةوخا
 ْوَلَو ةكم ُلْهَأ ْىَأ سالك مَ يحول ماهل كَل َلصَح امو اهب ْمُهتْصِق فرغت
 در ةديعات وج ْنم نارا يأ هْيَلَع ُمُهْلَئْسَتاَمَو 4 َنْيمْؤُمِب مهِناَميِإ ىلَع تصرخ

 0 تا لايق هللا ةّيئاَدَحو ىَلَع هلا يا نم مو ْنباكَو «ريولعلل دنع دك ذلإ ٌناْرُقْلا

 ممم

 مرح ُنِمْؤُي د اَمَو اَيِبِف َنْوُرُكُفَتيا «دونْوْضِرْعُماهنغ ْمُهَز اهنودهاشي هيلع نورت ضْرآلاَو

 نووي اُناَك اَذِلَو ماَنْصآلاةَداَبِب هب هإ.:مّنوُكِرْشُم ْمُهَوَآلا ٌقزارلا ٌقِئاَحْلا ُهّنأب ْنْوْرِقَي ُتْيَح : هللاب

 ةَيِشاَغ ْمُهّيتَت ْنَأ نما اَهَنْوْعَي كلَ امَو ةكِلمَت ََلْوُم اكْيِرَ الإ كَل َكِيِ 0

 لبق اها تقوي (وّنوُرُْشَي ال ْمْهَو أ غب هعاَسلا مُهََِتْووللا باَذَع نم مهدت نهب :
 ,”عَبْلا نَمَو نأ ٍةَحِضاَو هج ٍةَرْيِصَب ىلَعللا نيد د ىلإ اوغذأ لرب اهرتو لئيم هزه تزف ٠ و 1092

 نم انأ آَمْو ِءاَكَرُسلا نَع اًهيِزمَت هللا َنْحْبُسَو َُلْبقاَمِب ُهنَع ُرْيخُمل اَعْبْملا انآ ىلع قطع ب نما

 نؤنلاب ةَءاَرِق ُىِفَ ىجؤُ الاجر الإ كِل ْنِمانْلَسْر مَ ضي ِهِلْيبَس ةَلُمُج ْنِم «هؤَّنْيكِرْشْمْلا

 ويل لهآ فالي محو مل عتاب راَصمألا ىرُقْلا له ْنَم م ةكب المال ْمِهْيَل ٍءاَحْلا رسكو

 ِْم َنيذلا َُبِقاَع ناك فيك اًووَطْنَيَف ٍضْرآْلا ىف كم لمآ ىآ اًورْسَي ملف مهلهَحَو ْمهئافَحل
 هللا وقنا َنْيِذَلِل ريح هَل ىأ أ ةّرخألا ُراَدَلَو مُهْلَسَر مهبيِذكَتب مهكالطإ ْنِم مِهرُمآأ رخا ىامُهِلْبَ

 كِلْبَق ْنِم اَنْلَسُرا امو ِهْيَلَع َلداَمِب باع ىتح ونوم اذه حم َلمأَيَِلَو ءايلاِب و ولت اف

 اوُبذُك دق مُهّنَأ لْسْرل َنَعِ آَوْلَطَو لسرسلا سي َسَْيَْسا اذ ىتح ْمُهُرُصَن ىَحاَرَتَف ىأ الاجل
 مه َءاَج ٍرضنلا َنِم هدي ركع رام وفل لشرلا لا مالا نكرم ييزختلاو هك ناقل زك يروا ير را“

 ورا

 مْوَقْلا نَع انْباَذَع انس ُدَرْياَلَو ءاَشَن ْنَم ٍضاَمادّدَشُم َنوِْبَو اَهَهَحُمَو اًدَدَسُم ِنْيتْونب ىجنف انرصن



 ااا 90سم تيب 1 باطل فعسول ةروسء اسر راب 2 موسدلج, نا الجر يت ررشو لج ننال

 باحضأ باَبْلآْلا ىلوآلةَرْبِع ٍلْسْرل يأ ْمهِصَصَق يف ناك دل ريك ثُم هرموَنْيمِرْجْمْلا
 نمل هيدي نيب ْىذَلا قْيِدضَت ناك ْنِكْلَو ُقََخُي ىرتفُي انْيِدَح نامل اذه َناكاَم ٍلوُقلا
 مْوَقَل هَمْحَرُو ةلالّصلاَنِم ىَدُهَو ِنْيَدلا ىِفِهْيل ٌجاَنْحُي ٍءُىَس لك نين َلْيِصْفَتَو بتل

 مِجربغ نك ب محام ال ركل اًرُصُح هوي ذي
 كس ناوج حس لولاورمك )هل نك ياي كس نال( كك حس قدابآ رص ) اذ سر صم ني زر بستر جدول 0... مج

 كسول حس تفاس ل ودان ساي ورم اي ناد ناس متل لان نت ) + قترآك يم لك ث عمو أجب( كش دوج وم حس اس

 اذ ل شك ( ونا يسم قاومت الاو حرك ناب لكم )وحجب نادم ياي لع ديس احب كت مقركا« دايت فس اوم فت يسب دج لك
 ع ل كفل دو واب كس فس زك اءذ كياروا ل تب ناي ز حس دع ل9 سب لش( لاي طاغ) طبخ فسار ىا ةئيسا ف أ
 سما ايار قو ءرلوولا وقرا اي اركد عركاووبي )ينج آالاو انس قرد خ ( يس دنا نلا ) بدر جب نكي( وب نأ

 -ايد لاري هرج كل وقال( دركاك ثسول) ى تس آس لان( تاي ىف د فس ىلا كى رت خ بانت اجب كرد فس للا ةررط

 بس ؟ سيمولعم مترج لومااتناج تابود حس باج كرقلا لبنك اهتتابك سس مفسر ا رف_ نيكل حب سمت كنا تار ف
 لج :ايامرف فس يابت راو روصقةرعارس تقيل يلف - تحد ترقخم ح_اهد كك لومانكه راج! اج ايامك ا بكس ليش

 هدإيز هورل اهكر ىو كل ىلا كت لاه ماعد ) < مسرروق ووش الب كل ورك ررفغم كم كس ابك س داكذد ب تيسا يك

 لاقت ارا _ مل ومي تاوررصمكول بسس دعب لح لسا _اهكر وتل كبش عج ل عار لك تبروا هس وم تو كتبا وأ

 ( 2 ألله نا) سا باإيداب لاي كح كسول بس لس بس بج رج ( ذب لس آى ريطلس ن اكراروا دس ولجيتر رفح

 كل هدام ولاباح هادخ_ولع لشرب ا اهكردا قدركم اي ةيساوأ( لا اقرا دجتاس كس باب) نير دلاو خبسا هس لونا و

 وكنب دلاو غيسا لس ثسوي دوا( وم زورفا وولجب تردطلس نتن ا ثعسول تررطتروا كك بس يضر غ )حس نال لك عرب

 ل ) عكس ركل وربك اسكس نلبس بس( لاب روا نيب لاو كس نلا ل روارب تن يس!( اي الحب دجتاس تيس )المنبر ي لبرشم
 <! انااكه اركي ثسول دوا( امتع قي رطاكذ انا باد آه نا تتذو لادواوج ايد كيب نا ذاتك تب كس كج
 لاب رس ديق كت كس ناحا كيا -اياعكدرك ا ستسا فس راكزرورب رماه اعيد فس ل لوم تدمج يبتلى اقسم
 اوكي بسوي وأ اي داهم للاي سريرك اذ حس اركب م( وش كرنمر شوك دب اب لايك بيرك كتل 1 حس نو )ىو

 فيطل كسا ات احدج راكددو يار يع شالب امتي لا 3( اسف ) ف اتخا لمع لاب احب سر يعدوا ع حجب خس نااطيش كا ومدح
 نلا لاي كح ثعسو ترطحدعإ لح لا لرب ذل قرا ) حسالاو تسمح ب ول وليف ب الاد تس اجا بهو كج جاني درك ب

 ول [بج تتواكتافد_- ىد لاس كا اي لاهاي هاهنا تدم لكى ادجر وا جدي مايق لاس هرتس اي ليشوج رجا دلاو كس
 يلع فسوب كل ك انفو ليث رحب ل لاقنا يئانج-انافد لاي كس دلاد رم كن ل كت يصوكش عمو ترطخ خس لوبا
 اكسو ترف بج روا سد تايحربد جب كح للا لاس ستروا س١! فير تل با ورمعمر بدوا عكس لس تفي شت: دل ماسلا
 ( كل اراكب هينانج - ايكوم قاتشم لو اك سآف رط كه اكمف اد السور لت دز يحب شرك ايكوم ناقل كبي روا ايكو دون ماك



 ااا ح9 "رسب تيب 1 لاب فصول قر وسم حرف اي “ا ش موسدطج» نمل اجر يضر رو هج رت نيم هك

 يك يآ !كسأو ساني كح ني ذو ناحآ تاس اب الصم اني ر و ربت لوباوخ ع روا كاطع تمولق تع فس يآ !ءاكدردب ” لا

 زاروا 2 اهنا يد دم تاس كس كد ءادرجت رف دول روا قوق فب رو كك انو نلت( نارتلم لوتلشوو اسر الك ريع

 ا < دهان هدايذ تعال إب تفب كيا دعب لس لادن انج مت اسكس لوداد باب هس رم ل لوب د لا

 تالات كيا كس مم كس انج - انكي نرخ نا قبرا نآس ناز نونرعس ل لع تاذو ورق لاس سيثوم يأ

 ل ا ل ةنايمورل اء قوافل صضح ىلازإي لس لع هدر لد كرب ب

 ( لإ لت اسكس بآت تاعفاو نإ مث 7” 1) < تع ل لور ل ا ول نااتتساوسقق يح جس لاو اا تنطلس

 0 011 00 ( لو احب لس تسهل ) نلا بأ آىكدتروا لو سدرك يآ قو

 روا لحوم لاو تسلق سس نلا أ اهلك رفاه رتكي آثم تس كش نام( تخل ك6 , ل لج دو ديشول)

 يي ا يان يس آملا لادا 1 مر ها( نع لوم مولعتش_ يق و فرضي 1 ارضا "ناي تس نورمو د

 ب تس اع لا انيل) فضواعم وكب ( نآ ق ) سا ! تم انلا بآل اع - لح لل ل أما ا "نايا
 ( لاو سر كت الدب تييئادعو قتلا ) لاي شن ع قر هاف تقال كا 2 نا ماقأ توب وسلس يان ( نأ ق )

 ( 2 رك نوت م ورل ارا رار وا( توم ا ثامر زكا عسب ل ناك زدما لوف اس لو

 كرش رطل( < قادس للاخ دفنا ا سوم تس داق ب ) لإن مك نس امك ادلع لاح ا# ل ورك ا تس ل لادا

 كل وه اكيرش الا كل كيرشال كن ثيبل لو تكن ب حررط للا _بلأك خر كس ىاء دقت اسكس قري تعب ) ليث تاج سكى

 لوكس ل باع دثلا كلج كيوم نمت يع تاب للا كولي ايكرجل ( لل تل دارس لت تب جس لااروا- كلم اهو هكلمت

 درت ل ثتأروا اج تمايق( م مد بأ ) كت ايا ؟ ل ريك يك وج( جاع رب نااوج تبسم ماع ىلا ) س.ج آرب نلا تن _

 ناار لورا ترب لس ارث تس نلا) يآ ( كذآ ساس لكي 2
 مدل كج هج # ريم ل لوقج قولو و دوا ع تاس روت م ءانب ف ( ل 4 د قنل) قشنر ا لوجانالب فرط يك( نإ ر)-

 اوما لس كايا دوا( لب دج ملول فعاد اسسنا فطع اك كا ىلإ تسال ناميارب هك )جس ايامنا

 510 ار دي تايآذ ةروام لو# لكل ع نولاو ل رك كرش لش دوا( سس كي هدو ح

 ورم يرث )اق لرش ابشر( يعج سيخ 00 ( حس تقاس ءاعركروا نوف لم تأ رقكيادوا) لقت
 لوم تلابج روا نييك ا لش كا كح لولاو تابيد ف الخرب لإ ةس وم لاو فك د قرابدري دوا هدا نول قريش ترك رش

 كك رزل د حي وج كج ومدح اسمكم اهضااك وكول نلا- تب هك درك ين رب هج لان كل ناش زرس ( لس اول )كال يك (
 ل لكل ناهس رت لك( تنب قي ) ترخآملاع دبل ذرانوهداب ربو هاه تأ ت#دجج كذالك وربي ر كغ 11 لإ

 تاباكا مايل اكل لا هسا ل لش رق لوو يت سسك ءاجروا »اب ؟ لب تتوب تنك لل اذ اننا مايك لت سؤ( شاذ كل

 تلالد الاجر الا4عيللابف نم اهلسرإ اهورب لايك ث اب سا تمن يك تل اهي( تس آف نامءال نس اج شيك
 لاايخ نس ( لورتت) لوبماروا علوم للاب وسر ك هلا بج( كك ت لاهي كح ليك س يودع كا مت نتن ابدل

 نااار موا نيس اوك وربفتدعإ لس لبس دارم نالت اهيا لج رك دخت سك دي دشنت ) لوم يكاد تلك دامب ليلك نقي )
 كد ل حس لوريل يلج ل لوما لك ورب لح لومي ؤتم ايي رك تاس لس فخر وا كور سعت نكس



 ااا جو رأسي 1 كاع الب فسول ةروسء اسمو راي < موسرلج, نا ااج ريض حررشو هج رن ننال

 ب لو دحتاس دي رشتن وف لولود ل ظفل لا )يلاججب فس مت لب ليك ؟ى اي كح ناد, دامب( كوم لى دإل هاهتايك ا يكودعد

 لبيت وبس ( لوكرشم ) نوع باذطع ادام دولاب اج ااه تنخ( اوم قلتم .ضييصرب لبي ترروص كو دخم نوفر وا دحتاس لس فينس

 قس قب لوك( نارك ) يس تربص تكذب كل لس( سورارص# )3 لورنمشاو لبي صق كس( سوربمخج ) وكول نا انيق نكس
 لييصف كتاب( ىرورض ىف و )رج زيت د جس لإ رقت ىك ( نلا لن لب 1[ انلج ) لبيب حس لا دللي - جس لائاتعاب لوم( ا 2)

 ت نآرقد كح لا لم[ نامل اال بك ل زراغامال وللا ضررا كماؤوت قار ذر 20 قايل
 0( لت ورسود ع اوم حضنك وكول يب

 + دفب ليا لم بوقف تررطحروا شن مانا شا دعرم سلس عاشور مناي رصم شيرع-...........: بسب ثول
 ووجوم لاي كس بوق تمر” دا زرت اص لطم حار لماع سنس نس لستات
 نيون ناعتك شتي ادوخ ثمل لاق لكوو تذو ليا فسوي حبر دجال - ل نول لع بع لإ رهجرا وود كس ن#

 تالا د ع عل ل وقلي ترتر واس دهس ذي ل

 مت هن دوخ ساي تشي دب هك مي قا مراطب كس

 ناب لكشن يدب حس ىدب ّلاسآ وجبت حس ىلوججثرو لن ىلاجوم ناس آس يلش دب س ىؤب لج اترك دواي لاق ا بنج
 تداشب كم اج ل ذياوت اوم سوم ةاجوكم انس عم لكريك اق تح احانبكا ماو اه كساد موري ابصسلا هس اج
 ىف ىب فطلا فيطل لك قوفافيطل اي_ كل 2 كاع ذب ظافلاي ل ديلى اداد اب كيسا بوق ترطحو وقومي

 - ىترخأو ىايند ىف ىنضرو بحا امك اهلك ىروما

 كح بس وقتي تررطنر وا هلأ تل كح لابقنتسارجاب لسؤسوو حس تنك ياي خيسا عسل ترتر كج اءاجابك ١ وهج وت مش

 بنج هس داهس لس ادوبي يس نيا تس دود 2س ذب كس اك رتل كر ارنب راي كسول ترو وا انف عمم اكدار فا رتسسوس نحت ورم

 ضررا قيد ]ابك ادوبي ؟ ع رككاك نس 'اروا ناوكرف كا مجج ول وف ىلا ةرظنام فو كلا و, كح ل بوقت : ترطح

 تر ي اذج د كح ليكم الس ديبي ب وقل تررط> ماو ملك بأ رك كح تا انركم الس تنسو تير” يرن ليل تنسو
 يدك لبن سار كروب اهق ايل ماناكل اخروا ليحار م[: اكمدلاو هيوبا- هيوبا نازحالا بهذم اي مالسلا لوب بوق

 هاك اهفب سن ناب ىانلام كس قي ديمتوو لك اين يخانج -اهت جوج لي لسلس كس تدالو كن اينب ل اتناك« دلاو سرا
 مالسل م تعبر ش رام رار لس ءادحنا دوجسس انقل بث ديخر ماب حسرتي ادالبب رواج اكرشيل غادر اولخدا_ كح كس هزددد
 هل اورسخ كاب نبا لوقبروا تنس زاجا كدلك 2 لس يظن تدير شت كلا حرر ى اس تاذاجا لكدفاصضد م ينو
 < لحي حس ١ورخ لم نوظفلج كا عف ردوا انكسوم ليث اكتعا كب تتوم حجت ار فرط كتابتك هلاي ليو قت ركش هلل ادجس
 باوث لاعر مب ك_ كس عب قط” بيل كس بيرج او كو مولحشيسسس لسا جس انام لع دعب سس اال كس بيت تقتلوا
 وماني شرود لم اخ نس الاي ميلف نب رلاو نسا ثعسول ترطحكلا شامت ىرورض ىلع ب كج اند: ايساكر ينك



 الام و مرسم تيا 46 (؟ لو فعسول اق روس« اسمو راب و موسرلج . نمل لورين ررشو مج 2 نياك

 هكسدلاو ل ماتم كلا رف تسمصووكش وب ترحب وقفل ترنم> ثم ىشص وف - ات ثنا انوم سكني لماعسروا لوم يللي

 هس دار كل« جس .يفيحت م فلما نسير كرش لل نق لنا قو“ تسو تتح ني انانقد للاي كس رازنع

 ف لوا حس لا رافك صن تنك روادادشروا حس لب نامي لبا وق ناربلسي ردك لين ر وبشر اح فرص ول للم اشداب قوما"

 جس دار تع اطا تلاحب لب دم لاكش الك طؤارم توم بل سس لسا ىنف وت لذ تركك كس لنكن يب ضر واج انام دئاذ نه
 كس وم روبكري فس ركءاعوروا-ايكدع لوم ذاك عمك ياس بلغ كس تشنمدو فوق نكي جانب موصت سس لا رف انج كارتر وا
 بج رواه دودئز لاس وريتدعب كس دلاو غيسا ثول ترطر واج لاس هددت لاي ك يلب غيب بوق ترطعح شاعف

 نيل ايكايك فو سب دصح َّل الاب كس لين ايرورخآلاب او ف اذتخا قلك بق كن لا لبي لوكول وف لوم تاافو كك عسإل تر
 داي روا منار مان كدالوا كا فسول تررفطح_ يدرك تمي روباجاكنلا فرط دما تببب ف زم ترطع>دعإ كس لاسوسر اع
 ٠ روا و زارفر يس توبن لبي رعب روا حس ردت سكس قوم ترطب - وب بول نب كس افروا نوف يبس كس مكنارفادوا لإ

 الاجر ل ترارطت لطم لاجل ليت بم ويت لكم السلا ريب بسويا ترطب. اهق تضر م ناك دا زبجتاص كك عسب ترعح

 < روزكل الدتسا وب نكي هس لابتاج تونك كس لقروك < لوب كك لودررم فرص تسول حايك لال رثما حس

 فتور تفل نقلا داس قتل لارربف عير ص كررت لور فر ع نقف رق اير صح لابي لت ويك

 تب ركل اف بجللا ةنباسيغرواايدالخب ب ررسرلاهنا ريتال ث موي ترطتينانج ةرسبع_جس لاثتس عسل
 لك نيدلا ىف هيلا جاتح رعب للا ءىش لك ؟اوب تمادنو تلذماهنااكرطروا تسزرعروا السم اجااكربص_ايانب ترهشو

 رج ركشسم حس لسا خروضوم لس آر قوج ايكوم در قرب لوول نارو!انكساج ايك ل ومكر ىلإيب دلفوكى آر ق اوك لاس د كرد

 - لإ تركو ف#_ طوع لب لما لمت اب لبا يو بطر كح

 ل ثنو ل نو اهب بج :س لوم ناي رووروا كر روورظن كل ولاو ثلا ل :4 قرش د

 تل 2 ست ج لانس قرش كل اقاد لرنز لنيك اعتق با ات اكد ركام حرك وول[ وخ ول لانس ول اب رمت كت لكألب

 ابك توكذس تداغب ناوراكرتجاد كنب تداثب كل اصد باها مايباكق رف كج زجج تو دا د ماك« اتنفس ىت سك
 علل لي فس ىلا قواك وم مول سس ل جس ىتدآك بن كث عمو فتن ل يكرر انهك فس بوقت تبر طن لب نااهنكر دارا
 0 هاله آرلطو د كلاصوروااوب نتا ءذاكقارف باكا هقاي دك

 ترطح لولوج نكي ياررف نوملعت الام ملعا ىنامكل لقا ملاؤأ تل !و هذال تراثب هل ب وقتي ترطح

 نام لكوج إي روا عابد لك قبس اوجج اكنلا حس لاى اءرف يل لانا تاب يب حس نلا_ هت < روجر يتبول # زج كس بوقت

 ىناك_ سا_ قرر زلت دب كيا سوك حس لات رول كلي تسر ورض لادنج كف انج كسا ل وهرب ا ىتأر وفى

 نك ئاقوكى لاك سا-اهت مذ هطساوروا دقلاس داي نحس لاؤيب تدنن ولاو دعت ريهبول زج يروا ذب ترو كل اءرف ملعا
 كولور كح سا لوم ىتاتنكل ب لوفود قوت لورنب روارثلا ق فت بع ل سلس سا سس لود زج اص حلا لتوج دوا امتي قر ورض

 كح نادال اوم لاو قوت مورد ل نيئطاخ انك اننا ل جايكر ايما نلاون عم اج روا ماع كل كس تافاكمدوا لال



 "1837 2 تيب أ هبال حطو روع ا يهم ف موسرلت+ نم لاج ريض حنو 7# تنل ا ا ا اب 6 1 يلا
 يداي فو رعواكرافختنسا قت توق ترط>

 كسول تررطد وف او اياكدتجر ماك فا زتكعاو رجب كس كس كسول تررط” بسن حس لوب انبي ذآ : قال ىلاعم كل و اهب

 ترفق زن بج رايدر ف انصر لمعسكر بك 0 وهو مكل هللا رفغي مويلا ممكسيلع بيرغت الل ةالب ل

 عررظغم اهو ك_ هس دابتابي رقت بيرق قم راكي ل ترم اندرو ىلاعم تس ناروا لآ راب لك ب وقتي

 هل لو اهب لج كتابات !ًلاَع لاح ف السا يدركى ون كل كس توه رتن د روف اعدك( ورك

 لباعم اكن اوم لاحم لتوبل وج لب ل اح لج ر كرو ووك يبا كل سا. امتئايك اخري ت او لك ثعسول تر” وامن ايل م

 نور ل نإ رق ناس اق قا ك تسول تروح البد انت لي وهنا فر صر اهم 1اوبج لاني اوك وقتل ترحم

 500 لعل رتل لاعب نو و بسك لاو ل ؟تقو وو رلج كل ورلر افغتسا

 - كوب رو ىف وج لج اعد

 رص لب هشام ن لسا يكل اهتم | اكنلا لس كسل ت ترطح ول يبي بيرث كر صبح لقا م : بالاكل قوم سري

 لابج- آل تموككاراو كولر لج _امت انركاوبج لجو نتن الاسلوب كت ترش ا شارو نق ليس موكك او 3

 لحي لامس اهلاسرعقوم اكل سن_اهت ايكآتنفو با كلا لاهي تم دنلب كل كس نيب دلاو يس اروا ايكر قعنمر اب رد لح كسول ترتح

 لل اطم كس روتسر كسر صم لوي راب رو مامن سومر اووي رايد كنسي تيردتح كد اق عي دل باوخ ل ثمل تررط>
 رواسي د لل حدي كوول اهي رطب لس لو اجب دوا نإ دلال _ تو ف فهر سوبر روك رار قررت

 ين ايض خلا ىايؤر ليوات اذه راكي رايظظابس هدأ دايت ايلف هاو عي اوأثعسإل ترضخ بنت يد يتاسس اكل إل دايدد

 نلا تن اننا ف لابقاو ٌنرواكس تلم زب حس بسس كت فورا تلح فت كح 12 لرب ناوي هوم
 ماع رس
 كاد فات حلك

 كح لّواوشمي روا لولا عك ايدآ الج روتسو 00 آخ : مكر وا تلقي كى ديظحلو ةديك

 روا ناتمو دنمب» نلاريا لب اب ءرمتمم_ سس ار انتاج اجب تمص الع اخ م تتسادالا لإ سد ةس دكه علب لو
 ناو حل نارانعب 2 ا ارمسا ىنب ناياشماب

 لدتا شكواي ركنا كليرج بد( ليتر مت اك اورو مر كس عرررط للا هد ايل م اقر ايعم طا وجج الو ريح ون لس

 لك عرفا تو كس تاقال قير رعت حن يوك كي ما ناي حل لا رش ل ماكحا ل ؟ الا تس تناك

 نتا ل يفرم ناو لا ملك لث باقم هس حصضرجاب تسرهشلاجس قلدت يبدا اوس ؟ ايل مريخ

 سر 1 ردو نر لال رم عون ىلإ ل اب بس انه كس تبجيو# ايلء اقناع تي تاب. اهم«
 دسم ف رايظ اح كل لا "م للا اجا لا اشو تسول ت ترم ا تس جو لك ف ابو نول و» ل

 ةيادوا قاتل هديك اروا اوم قرف ايان ىلع تءاا كس لوفد كل ىلا انق قرف لابع تللاح لج ونود لك رغ



 ااا و عر تع ١١ ل» فسول ةروس ارسم اي اه موسرلج ناملالجر يضع ررشو مج تنال

 يررط اس كبر زول شي تيكر اونع نيف ساروا 7257
 دل سعال زا دريم رات با اخ ل

 اج شرواك دسول ترطح لعب اء ون بتتجس لي قوشكس تاق كارلا (قايتشاكروم............: تروم لايتم

 كءايئاروا لكك تساوثرو كت روم تع لدا تلاحب لأب 0 ا

 نوم سك اكطا لوك ب بلط كل سا_ ل تس وب فلك نتا ارمو تاجرد ل تعاطا ني < تع اطا تلاحبرج كات اد
 ا اكتاقو ىف سو تررطط>_ شيا

 ل تقر رطو ديول حسرصمم السلا يلع يوم تتضح حب للا سوسر اج انجي - اجلس تاس نا لكن كريم ولة اج ماك

 رب روط كر نايا كن كس لاكش يسب تر تارايقفا كس رعم ىردطلسوكر وا كس ل ارم يس تدباج اكس لباطم كس ىو
 روشسب رعب لس تناذو كف وسيي تررطح كل. :نعار خ2 ازهك صم نيوزغا» يوسف ترزفجر وا لك نانا عاش تطاشو |
 قب ك تاز كس يقوم تررطحروا_ اوم لج لسلك رصم ياس با كوم ندور فريش انج - قش مول فرط كرمصم نط لسس تسب اداب
 د2 نارزلذا ل تضر نارا لكك روما

 100 :اق سلول اردد والعكس 52 كركم ولحم تاعقاو دب لاي ك ترضخ
 دالوا لكن ارمي كس لاو نيس ر كس ماش كلي توقني ترط>ر كات يجوب نانا رول حس تمرض آنس لولد وبم ب يرض تعا

 - بيغلا ابنا نم ثللذ تي[ اصر ميس دوجوم ب اوج لصف اا و يدقاو سا ؟ كل اهك رع ودق كس نوكرف
 اد ناب هكيوج ل تشكر لا (1) الشم لإ قراج لك علاو تامب/ ضب كى ق تسود لبن لن جس باج كم الساري بساط با
 ساكس اكس اهنوروا توم علم تايم زج ىددتقاو سالى د نكت توم ن نااضيف اكول قوركا- لن لمت ب كبيس اترسد د
 لي نال دم لاو قس مح تادقدو شذ مان دددا سكه لاسرارزود دقو لكي ةيسد.كم ار

 دس قت ايكر كا" )- سوم لبريفص وب لب باب لامك قلل ورب كبر وبومركروا سيف وج وم تل تس راه كليم لوك
 2 سات ونت لكل او ث اءدجو ماو قااقتك مرا لس اد ناغارلل نك اووي كلاس قراها ثا

 تار ورواه لاغس لوماثن كس ادج هس شك اس نول اكن اع ذو نلاس آس ىلاغن كيا قت دقيق تقرا تاما ارغ()

 ركاشا اكثروا ل ساجر زك ب لوشن ناوو؟ جس لاعايك بت سلفف ناكني وجواب كس سار يدهس د ل دوو كر كأن انا

 ؟لايو تحكي
 بلا قتل لا قد اج ايكرابقعا اكن ظركا دعي حس ل د زك رررقم تسب كى افق هدعواكددمو ترن ل حس ءايجنا

 ىلع يلام عررط ا كس لوب ل نيل قتل نوت حاج ايكرابظفا ركع لس ن# د زك تام هدر قضوا كس لوب: كس ناك

 ميال فلك دوا كاس أح نيد و ل بريش فالى اوبذك ظفا- لوم يت لب تروص رود دوا نك لم تءروض

 حماو قيل ىلب اري نلا ف لوم لولا ريع اروا ايكوم دول و بج هت اذ هادا وا دييطزج لم هراب كس قلل ادا فس لورباك



 ااا حو مسن ع 7 ب الوب فس ةروسر 1س را م موسدلج» نم اجر يضتحررشو مج رس نال ك

 ناس ءاغاا قلداتعا) انذ للحس ثييداما ت - لب ئانج- اوم مولحم ندب نك اطنخ كد ايتجا ل قس ءايبنا تن لس 07

 لبا سبك وجر رشو ىو معو وخل لوب ينخ“ لك اجاه ةيدرشم ١ وسب ك لأن قكىلازج لوقب ني ب حس انزوج مولخم نوب

 لكل ورم ل ريك 1 اوبذكر وا مسهنا رواه نون لاغزر هوز“ نإ ناي 2س لطرد 2ك قوام

 تس نوم لاا نا لكن وبنك رو ره قر
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 تس ات: ىتابيبا كل اح اكتءافش كم لس ءايلواك جس انزبب مول خلا ريعلا تلصف اًملوت ب ....:تايآ فت اطل

 ديت ني لوم مولع اودع خلااملسم ىنفوتتي أنة را را 00 02 رق

 -انر "نق توم + قوش قرت اخ اقدر سود - نإ: كد لتس لوجانكر وار ايجاد واب كس سد موصل

 ضن ب. يلع قت نصح لاسر ررظتروا عطوه وا ذايش ور ذن كدا قريرقل ع خلا هللاب مهرثكا نمؤي اموتعآ

 نسل لاو لبي كرشوكت اهلا فرط ىكدشلا رف وف ينوص

 ىل تئاروارماراك وقل_ طيس شبا ىلا لوصول اوؤيد توك ف رطلكشلا ل 0و سولت خلا ىليبس وهذه لقت

 سي : لكم لوكا ءافتح) ىف جس دوج لام افي ع تدل قل[ ملل وقل - تاو انومم ف راع كت افصو تاذ
 رج( )نا راو م اعاراسس فينس اح انك رلو لي لم قماش( لوب مركب لوك لب تمس س0

 ح ىلوم ىلا رتب“ ىك اهم لا تال سن ىثأ ىك ىلايعاكر بص( 0 < انزب ثا اك تلؤو نااصتن

 ا 09 آني كس كح سرك فروا مالظروا ان زوجتك توم ىلا فنك كس لوراكزيبتري دوا ففاصناو لرع كل كس نئالس( <)

 دبس دوجوم ل تدوم لا ئتربكن اءاس_ هرمي واني درك فاعموكراداطخ سوم سوم كس تددفروا نكت ظافت



 كاسر تع «أ الس لج عرلا قر وسما رسب را اعم ش وسلم نيل لج رييظت جرو دج 2 بم

3 
 م

 ميلا نحلل مشب
 َقدْلاَو ُّنِم ىنْعَمب ةَفاَضِإٍلاَو نارقلا "تكلا تاب ُتاَيذْلا عيه قللت كلي ميارثب مله هلأ ل

 ةكَم ّلُهَأ ىأ الا َرثكَأ ّنكْلَو ِهْيِف َكَشاَل قَحْلا هرب ادَتْبُم ل ُناَرُقْلا يآ, ٌكلبو ْنِمكِلإ لن

 دمع ْعْمَج ُدَمَعْلا ىآ اَهَنْوَرَت ِدَمَع ٍرْيَعِب ِتاومّسلا َعَقَر ُىِذَلا هلآ ىلاََتِمدْنِعْنِم هنأب (ةَنْوْنْوُياَل
 للذ َرْحَسَو هب ُقيِلَيءاَوَنُسِإ ٍشّرَعْلا ىَلَع ىوتسا مّن اَلْصَ َدَمَعاَل نب ٌقِواَص َوُهَوُةَئاَوُطْسأْلا َوُهَو

 كلم رم ْئضْقي رهبة موي ميْعَسُم لجل كلك ف ْئِرْجُي امهم ٌلُكَرمَْلاَو َسْمّشلا
 3 َوُهَو «(َنؤنقؤت ِتعَبلاب مكب ٍءاَقِلب ةَكَم َلمآاَ ْمُكَّلَعل ِهتَردُف ٍتاَلاَلَد تيالأ ْنْيي ُلِضَفُ

 َولَح َلَعَج ِتَمْعلا لك ْنِمَوَ اًرهنَأَو ٌتِباَو اَلاَبج َىِساَوَر اَهَيف َنَلَح َلَعَجَو ٌضْرآلا طَسَب ٌدَم
 تيل ٍرْوُحْدَملا كلل ْيِف َناراَهنلا ملط ليل حُب ىِشعُي عَ ّلُك ْنِم ِنْيْلا ِنْيَجْوَر ايف

 فلم حاَقِب ْعَطَق ٍضْرَآلا ىفَو هللا عنُص ىف هو َنْوُركفتُي - ىلاَعَتِيئِاَدُحَو ىلع ٍتاللالد
 ٌثْنَجَو ىلاََ ِهَئَردٍُلئاَلَد ْنِمَوُهَو ِِريتَكَو عيل ليو ُْبَسَو بِي اَهْنِمَف ْتاَفِصاَلتم ت روجتم

 ٌناَوْنِص ليو لوف اَذَكَو باَنَعأ ىلع ٌرَجْلاَو ٍتاَنَج ىلَع اًمَطَع ٌمهَّرلاب َعُرْزو ب بانغأ نم نجا
 الاب ىَقْسُي ٍةَدِرْفم ناّوْنِص ريغ اهثوزا تعلو ةاز لص اَهْعَمْجَي ٌتالخنلا َىِهَو ٍرْبِص 0ع

 ىف (ضْعَب ىلع اًهَضْعب ِءَلاَو نوشلاب ُلِطقَو جاو ٍءاَمب وك ذَمْلا ىآ ِاَيلاَو اَهيِف اَمَو ٍتاَنَجْلا ىأ



 ءاحارستعميأ «41ا- ططرعرلا ة روسم !سرسأو راي اعم 0

 «قللذ ىف َّنإ ىلاعَنِهَِرُدُق لِئاَلَد نم َوُهَو ٍضِماَحَو رْلَح ٌنِمْفاَهِنْوُكْسَو ٍفاكْلا عِضَبب دب لكلا ٠
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 ٌبَجَعَف َكَلَر رافكلا بيذكت ْنِم ُدَمَحْماَي بح ناو كوردي ( لِي مَ نبل رزخذنل

 دامب لع رواق داَةيئدَج يلح ىلإ امان اذ ء ب نير ْمُلَوَق بشاب قي
 ُويِقَتو قيل ٍنيعِضْوَملا ىف ننزل ْىِفَو ُمهتْداَعِإ ىلَع ٌرِواَق َقَبَس ٍلاَِم ِرْيَغ ىلع مُدَقَتاَمَو ٍقْلَحْلا
 ٍلّواآْلا ىف ماها ة هَ 5 اًهكرتو ٍنْيِهُحَوْلا ىَلَع امه ٍفْلأ لاحد ةَئاَثلا ُلَبِهْسَتَو ىلؤألا

 م مهِقاَنعأ يف للعلا تابلوه اوُرَمَك يللا كربأوأ كف ىو ذا ربك
 ارهيش تاذعل ميريجتم ىف لح «مؤ َنْوُدِلَح اَهِْف ْمُهاَنلا ُبحضأ كبلوأَو

 كمل تلثَمْلا ُمِهِلبَق ْنِم ٠ُتَلَح ُدَقَو ِةَمْحَرَلا ٍةَنَسَحْلا َلْبَق ِباَدَعْل ةَنَيّسلاِب كتْوُلِجْعَتْسَيَو

 ىلا ٍةَرِفْغَم ْوُذَل كِلَتَو َّنإَو اهب نوري الف َنْيَذَكُمْلاَنِم ْمُهَلاَثْمَأ ٌتاَبْوُُع ىَ ٍةَرْمَسْلا نُرَوب ة ةَلْعَمْلا
 َلَوفيَو هاَصَعْرَمِل «) باقل ُهْيِدَشَل كبَر َنِإَو ئه ىلع كيمو مهِمْلُظ عم ىلع

 لدم د مو 2 هيف
 آمنا ىلا لام َوياَو اَصعلات هّير نَا د ِدّمَحُم ٍدّمَحُم ىلَع ِهْيَلَع لزْنأ اله اْول اًوُرفكَنيِذَلا

 مررإ

 ع اَمب ْمهّبَر ىلإ ْمُهْوُعُدَي نب وياه موق و ٍلكْلَو ٍتايالا كابن َكيََع َسْيلَو َنِرِفاكلا ُفَوَحُم ٌرِذنُم ٌتْنأ

 ٌنوَحرَتمَي اَمِباَل ِتاَيآلا ّنِم هُيِطْعُي

 كيا خلا اورفك نيذلا لوقيو تي ردا خلا اورفك نيذلا لازي الو تع آر كدعر ةروس..-...-.....: مج

 - ل تايآ اي "هاي "ا" ايناس لكل ب ةرونر واكس لو اود انا رق نأ ولو زج تس له ةدوم

 5-5 اب نآرث )لو كب انآ ى ذب كيا( لتس آ )يب( ع مولعه ثادارم شك نلا ) ار ميه مال ٠ فلا
 كل ارث ح ءادتبمي آر ث كل ) حجاج ايلى زان ب بآ سس باج قراكذدوب كح بآمب دج دوا( جس كح ناءطساو

 رطل باكي مكب لسا ) تسال لبن لاهيا( كس هلك ) لو زثكارلكا سئل بع اعلق لم ست ) بس عر لكلاب هد ( حس
 دامع: دمع)ح لس وم افق يثأ نوتس لوك وم سديد مي درك ا ينواوك وفا اذ لو ىشا ب( ع سفر

 للا رطل )اوم رادومب تن تيسا ودرب سارا توت دوج وم وتس ي بلطم انكي ددتروا نوت ف" تانك

 كد لزرع لارا ب راد ةيسا خا) كيارع ل ادذوج ل راكب ) ابدا بي ماكوكدن اي اء رو ئيروس دوا( امن ناش كاباش سس

 ناي كس ركل كلا لانا دوا( يس عركرج لت كك ةيس) <  رركم انا قتو» هس ايداج اله ك كح كت( تماّق)
 نيزذع نك "تس قدروا - ب انه دائادوي كيسا( زوره تمايق )ل ل اجو نيل ( !ولاو لك ا ) لمت _ِ 120

 دج مرو ة فاك نان دا دل لاول( جاع ررويطم ) دي داني ابي لع كادوا تس كد ,ايي سو

 ليث( تييئادعو لئد) لايناشن ىت قتل كس وكل نلا لش تاب لا اقل امي ايت وكن عس ( قريب دنا ىف ) تءاد« كيس دل



 كاحارسف تيب آ 4" رعرلا قر وسم فرس را و وسر يلج نم الجر يضتجررشو لج رت ناك

 لاي لاي) هع لس حس هسرسدد كيا ل( #كك )علق فلكل ع نإ زروا ليث لاو ذكر رو( ل ىركراكى شا) وج

 لوروُكاروا( 0 تررث لاك هدايز لش كبروا هس (رادادي لش وكي رواء روش نلخ زوي دوا ىلإ هع لا 5

 حررط ىا- اكو فطع اكل اري بانا لبي تمروص كرير واتس فوطخمب تانج مجتاسكس عفر عوز ظفلا) ل لاقي وا ل غراب

 ًّ ناونص)لث ةساووم تس هداك اج موا هعس تس كيال و هيا قاض لن نال لاو لير وكر وا( لوم بكة كطفل هكا

 لك راش جك ل وم لباد تح دحر وا( وبب كيا دج ركن ومب فل "0- انك عشرد »دهس 11 ونص

 دضتاس كس اي ركاروا لوم دارصراوا دبي لك ا دوا غراي فوجب رك عحتاسس كاجاتفل يي إ) لي سم باريس بسس( جس اناج الج انت ىك كيا
 هك فاكن وكسروا فاكمض لك اذففل) لدا ذرب لول ضنك وله ضب مرطب مس ىلا لت فيا( كوم دارع زج دوك يول.
 كس ءايدوا نول لمفيإنتلا) لب دفئ( < لد كتر مق كرشلاوج اتوب انعكل تروا اب لبكي ضني انج د حس دجتاس

 روا( ليت تس ركون ) ليث تبل ماك لقتتوج ل لاين شن تى ذب كل كس لوول نلا لن تاب للا( هس اهك احدي عرط لافود تاس
 متبج كه بتنا لوقاك( تمايق نب رككم ) نا وف( لج س داتا  ةرافكل سا ) لو تعم زيش بتلات اب لادا

 اديب هرايود هو ول قلاب لل ءازتبا كس توحئالب تاذوج ملئوك 0 اع ترس م كا يكرم كوم قش

 هسرصودروا لقت وزمن لب رواس ايكاس دم ح_ نولي لولد انإ عروا اذا ءاظفلروا لكسر تدق لدار طبر ني

 كادوا. ايكاح ذر كي فار يخبر واكس ركل فاو فلا ل جت كس لوزنمت لاوطود لي لا ةنروص ل وفود ناادوارجتا سكس ليي كورت

 6 م اهفثتسا ارسودروارجشا لبي نش سقم ع ىلا لذ تأ رك ياروا حرمت لش سسودروا ماههفنتسا هزم ب طفل ليي لع تأ رث

 هد ليث قزودوج لو قب روا كس لوم ذب قوط ل لوثوركىكن نب نو ىب ردا ايكر اها تسد اكددوي سا لس لو لو فأول قيم

 تييفاع كوري دوا( لوم لذا تعي آرب ب ا كح جس دك دلج لن هسداب ه- باع, للان روطب ر افك )2 لو راشيمب لعب للا
 سو لكبر زك تكرس ىلا ليي حس نا هلك الاع- لين تكا ضاق لش داب كس( باع ) تبي سس بآدكي تس( تضر)
 اهكر - لو لب آل زيمر نولاو ل الط كتيب قطب ذو كس ةرمس هس عك ةلشم» تولدت) نك نب ابكى ني
 قكاشلاءت لاطخ كل وكو لس الاد فسركر ذكرد لنا ذب راكذدوري اك سآسك كت خ لوك يش لادا( سك يل ساعتك سنا
 تن كاذب كلن نييسدازسر ادد رب اكسس آك تاب يي ردا( اجوجيت زج رادناج لوب نع ذشرو ) وجواب كس لاك ا بس

 ىلاشن لوكس باج كراكددورب ب( م ) ىد أ تا لين تك لول هد جس ايكرايتفا هوبي اكرفك نس لوول نشروا( اك وامر ن2 <
 او سار فرص يآ, ئالاع( لو تس رف لاقت ققتوزجج اك ا دوا انام نك اكدت دوا وسوم ع. اصعسبجب ) لآ يكن ويك
 كرطاوج ب ) < اوم امنمر كيا ك كس مقر دوا( لم اكاكيسآ ان الككو لايناشنوك ورفاك» لذ كو فس الد فوقك ورفاك ) لب
 فرط ويناعن تخ اس دوف من اتالب فرط ىك ل وناشد درك اطع

 لتر ىولع لي رب ىراب دوج ىذلا هّللا ع رضاعريلا راشمرلايدركه راشار كبك ه ذه ني تللت 0 رو

 تلك دامعي دمع- لإ داب كس نايب ل الو قلخت لشتاء حس ضرالادم ىذلاو هور ى# < داج كس كاي

 كرز ريقم_لكويك ةس ارنا اككوت نوتس ل كس ناس آ كح يت وص ىك ف سمج قداص كس لاس بها عك باها جي
 مك يسار كت ارطح ض لروح ىلاج وم قس فأول ل وفود ديقرواديقعدوخ حررط ى اج قدم حس ىئىديق عرس ىفأ

 < ناس آى توج اج رن صح نوكنوج ل اضف كس اتوب مولخ ربا حس اهنو رستاظفا_ تس 1[ يرن كل وج ون لوتس نام



 هنا حارس أ هبال“ لج صرلا ةروس العرس راب ام موسرلج ء نبل جر يفلجر رشد الجب رن نما

 تيب آر الن بنت سس اج ايل نام قم حيك اوك يش ا لان تس ا ثا كوم ل سرج دارا روك كر لوك ءادفس الف نكي
 كنا آيبر جس بها قتوم الج لكليراكن امس آركا ع تسلق روف ىلا يع قوم حتت لمت اب لووول سس لاكن الفكس
 كلا كراك ولود اي روا جس احوم مولمر باي نس ءارضخلا تملظا امشي رعت نوب قاوم ل ونود لكر اكس وم لاروا كتر

 حس دارم قع رب ع لانج دقيق ارم حس كب د لاك سي سار لك ضتدوا جبس نوم مولعم ابا ل روم ايي ك دكا

 فطع فرص مثاتقل ىوتسا , متناول نس نوح وكدلك مولخم كما تمخصو تيفي ارو نوكدوج وم كسا تس لكو ق

 كيدز نير تعسر و كري دقي طا فلس قل البريك ىوسعسا رواج لتراب كى تل ا هس كك
 2 قو زاب واعف ني رخام ساس لآ مزال تبجو تيم ل < لات دك لهب ثيل قم 8 ىوتسا

 قرار ماا نكي هس. ايكل الدتحارب سك 2 ناز ل تارت ضن لا ضررالا دسم يح ل ءاليتساروا لغو مق

 اب اصل نكت حج نسيدسلا يس اتسومدارتمارب ىلا توما كب كورك ايديك لات لازم فس + قدره ناي ذاظفا يمك و سار
 روأاكَ اجاب رفا نا ارب حس ل ناهس دل حرت لسا كياؤك عرفو دوج لك ليث تس اء رن ارم الع نا ونص #. انا: ديس هايس
 لي ةس كنا فيرقتىك ىلإب هع يتسح لين ىلوج سا شروا نس دا ز لع لشرو لت روس ]ليش مريض و سوو

 لس اعرب دهس كفيت حاورالا ماوق هب لايس رهوج د ض”روا “ مان لك ةايح هب ءام قيقر مسج ءاسلاو"

 م ليا لت كمرأ والوا حررط سا لن كت للاطد رب ىئانص لاهكاك تر دف لومي لمس م دارج حس ىلإ كي أ حرر
 لوك < ايكاياررف نوركفتي ل تعأا# ن ولقعي_< ادركت ردت لاعب لكلا روت م تالاكروا حن هطرمب س٠
 ل رم كس ب تاب رصد لب م لب اقم كس لالدتسا كح لابي دج جس ايكا يكل الدتسا تس فازتخا كس تار ناد لابد

 نلام دج اسكس زج قس كت ردل بج مهتداعا ىلع رداق_باترلا اوب ذب بيس يسر واهس تؤم ببس اك ل تعني رقت

 ملكك تداعى لانا اح انبك نوها وه لباس اما اعت نثرت سوما لوداع ارتباركي ول اجايل

 اهرهظ ىلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو_< ايكيا رف تيآ[قرسو درك ميبج ةباد اهرهظ ىلع كري
 اكتررفخم + ل مل < ديما يوداي نحس بس نوم كت ييآ 2س نآر كح ع ةار قدس انف

 - ناكل لن طش كب تروا ايام رفو دعو

 "#0 01 رج "تار قلت كللاسرروا تلاسرو ريح وف لم رخل بفسول ةرومس ١ : تايآابا

 000 هبل يمت لارج قرق_ نع طاع ع ل لج تروس لا ات اومن ن ايباكن اضم ل ريكو رعو را ثييين كرت

 - خلا بجعت ناوشبب ارواريح خلا تاومسلا عفر ىذلا هللا تيب ارواب اننى ارثع خلا ءرملا خلا ءرملا يأ

 هلل بناوك كتابهم توب

 اكرم اقع دايخ لكنت نريد قتلي تروس لما حرر ىك ةقروس كم ايت 0 : تروس صل حكآذآذآذآذ :4 نرش ا:

 5-3 ذاع اكرر 00-5 تلاسرديح كت جس ناي

 قت حس ناوثاق فني و 1ك ب كن اروا تقيقت كل و قو وس 0 و تحتمل تروا
 كم الس رنج رك كس درك صف كت يرن اقف مدعر وا تيب 10 م حس ناوناق نكد صيف روار لع ىبي ايكزايتنا كس لقب و



 هارب عآ هن ا"“ ل صرلا قروسم ارسم راي اهلا موسرطو» نال الجر يضع ررشو لج تنيك

 بد اترمدارم اناج ثم كل كس لاب بشاب قع لطي رواو مرنم روا<د لاي كح ىييدصاغ اك تقاعس قتل اسر نلاطعا

 - كام انومراظناا# ورم انك تداهش لا باروا_ قرم لائاتسدارغ كل صيف لوك كذب حس لس تر ايش ىلا

 هلاك دس ليت اهراس اني ىلامنا نار قل جس قتروج تس نلاطعا لاء ادنتبا كت دوس للا ............: تيب امىنآرث
 كح ىلا لسا, لس اوج هس كوكو تيرا دادخت ىذب لع لولاو لح نال جس قدروا اوم ايك ذان حس فرط ك لاحت
 ايكل الدتسا س تييبوإ دري كدت لكك رث آروا قست ىكرطا كس آر - ةساجوم 7 !و تيب اقتت لكلا لطلبات كس نارك قئرورض

 هيد لس لتس قدس د تدابخ اك دو وم كس يلا ىكدجر قى احآو ننال يكراع ىكٌناو تقيقت روا ابدا

 لامك ين تس رف سايد لت حس ماظن ادوار نو تمت ى اور هر ذ لابي دوا جس ايانع حتاسكس لوتنككروا اوتك- جساين
 ىرآرظتل م كرنز قود ىنتتب قوم سيل كس تابوت نتا فرص كرز لامن اكس اترك دبي نقيل لبن لولد انركر وفي لوين اشن
 -اكوم انو ل روضت_ قل اهركن ولك هد_ىتالاو ل 1م كلر مارسود لوك هادو رض

 _ نو كحك حرم نتا ىلا تداكروا ترد هل_اؤر ظن لي ىذا 010 0 د ىلات ردت

 للدم ساق لأ اراهس لوك م هك تكس رنلب عررط اهو اني داليجب وكن لا ل اضفروا شن يبي كل ونسأل كيب سس بس (1)

 ىرورضرعب لس اديب ىنلا(00)_:جاهكرركل احلي يا قيا سيئ ذس نا ةة هس لشثج ناوفاق كب ذيخاو بذج ضر جس
 زان لاو رت رف كاري سة تانماكم اقروا ايكجتب تمموكعت نحن اكدذلا لمد مساج ايكذ فان لي روا لوم نانا وقر وا ماك> اوك لك هت
 جروس دئاي كك لا ؟ ل ةسح.: ذفان حرر كن وأو ماكج ا كس دثلا( 10 كح كج بس خس اسكس ماكد اكس لادول يقوم
 ارو داعم وج 2 1 شركىن ا كك ر كى زرو فالغا كن ارباب ؟ جاك ركر فت ليج حررط كن ىلا ماكر« وحجي دوك

 الاو ركبت لاهي دك س تداهش كت قي” اا هوس, دومدوا ادع وج كب بسير لو جد لج قل اطمدس لا كيف نىك
 لامتا ىلانناكهيس نكت ك ويك نومي بحب وااتبد اجو ماقد وا ماج آل نر وهي بسال اقرت ناس و جس دوجومديتاب كي
 ْ ؟2س ام لاكيارررط كم كراكيب كيا كرت لاش دؤاوم ايلدس ماظتنا لوكس لا ك- <

 حررط كرنيكك ياوججي دون ز.كعسا,داجاي رف لع خلا ضرالا ىسفو تمبأ...........:لايناشنال للا تد فرب ناز
 هر لادماو اهب شرف ليا يت يساند لاحد ايادلكب لوم لئئوت لوك الوكدكجساوم حت اواهياصحرباك ناك ا نايس لوك
 لاريموج ساب راتزم كاءاساك لاو كور هنن لا حررط لااروا جس قاد قارون ف ب وغنت ل يدرك اديه
 ىلا نسب مادو كل نيرو بنك ىف لدور نا نا زر قر فركب اريس ليت روا <س ليو لوبيز

 لص ل واود لب يرطب « ليو تضرد كس ولج حررطرب جس قكن ب تنث ناوخ# ل قاذف قك اذ لوا ررط رهط مانا مانت
 رثررط لك وروف ا لب لم لدم لولى كتم انين واتس راينقلا ىلا جاب ردكم اكل وصا اكو ذوجر وا ناوتس دود لبن بسس« لإ
 ب لين سوم لدا« لقاء تكا ذريء تك اذ شخ حلب دكتيا. كي نكت لك ثخرورب مكى دعس ظاحل لرواد مينى نك كو وارو

 قئرورض كل لس يروا قرم كت اتايدج <انبد قراط بالقلا كاد منور تار ور قرا اكتملت ىلإ ارم

 كس هس داو ىادوا < قلي بناه وكن ذروا<س لاس اس ني ورك رك رطبا بوث لأ لم كانو بج <س موب

 , لذ تل ركل اح لكريشروا لبخو



 كحارس تم 1 هيل اج رعرلا ةروسم اسيد راب م سرج« نمل الجر يبق حررشو دج رت نجل ارك

 نمر لوم ريع الا تيبوإور# جيدا :ه ىرورضانوب اكل ب اقرج وج دضتا سكس لعاف كل كس ريش
 قراداديي ردوا ىريمود قي ارك ل | وب لس حل سوو يأ بس ليث لبث اسي تاعطق فاك نيرو كلا

 < كلا ني زج دكار - ل ناتلل ش كيا ل تيك ل م كيأد لإ أراب ل عطق كيأ- لو جسد سد ماهنا ليد فخ
 داك ىع نوم اكييد لا لك ع ليل ل لك ادي ل كي هت ضرورم 00 انؤقسس ارريسعطقرب تس ىلا قت كياداا

 .: نوم دم ًاراكروا لكي عفن نتا دق دوا ىلار كس لاك وفاخراكم انت نلا ع قست حران اك_ كي اك لس انوه كب هزنع ا

 هدثنك دوري ياك سلبت ن العا كت قيقت ا ايك ناي ماظن فتاك ءقيرط بع رفو بيجي ىلا «كتنح رورض كت اقوتروا
 كح ايدو 2 نوار صنقم كلي < اي دوت كي لابي دوا جس ووجوم قرروا

 تانك ب لصاحاك خلا بجهت ْنإَو تيآ...........: س2 بسب ترث اراك اللب لباب ب ترث رار
 لكرتز كانك تس ئىرورطروا (نلسوج لب يغب رصققمو تولص لب ديو تسلك نا اكريلك نر الو نفق تايرج ىقس

 لاب نان راكاراس اك رحلصو ريب تا ش دو جس الاد سوم كي دعي كس للارللب - ايكوم انفدوا اهب «اياصكء اوم اديب لندن قت كا فرص
 تاباكن وك دايز حس لاقت ىلآل يكل م جب كن لا تاب كتر آمل لاع اك تلف كن وو قبر سارا نكي هس اناجو#

 كاين نت دابش كى الكوك كوت قراط لدتز كرسود كيأري نانا رحب كس 1 م را

 محن ادع لك الك كبروا ع اجوم نستمر عن اقرب ىلاكدخز ىوايتد فرص ناسا كس ب تاب بج < قاد كحد

 لدتز يدك اءاجاهكركا كاتي زق اضافت اك سادو لق ايكرمركىل امك وفد يروا اد ادي بجرم كيال ا نق تاتا فرصوواهقدوصقنيكب
 اكتءايح نب رطكم ليا ؟ كس ايا اهلل اهب لابو كرولا توم ن نئتمطم عرررط ىل تشيل ول كدت كى اير فرص

 ون وم سرك م لكروا عكر ع بج« لاز تتكلم نارك ين هوروا حس لاى ع تا فرص دن ذب اب داجابك يك سس لاع

 ض -”هاج للان كيلاكل تذاع
 سا راك خلا(علنولجعسسيو...........: باي دلع ل تاع كس لا ررط ا لاما نانا
 ارباكل كب رداد انك كج تك يكددا تكف ىدلج كل قارب ليك الم ناسا كس بدا يك راما فرط كت لاو

 اروق لك هس الاو ذكر ذكروروا الاد تك ىئا ذب شلال ل شارل يا رف ؟ هاج ؟ل األ ثم ليك ؟ جس لاكن و واجي الاو نك يت
 ىلاو كلا زلم ىل ادا تو لاح 1 تعليب رشوو وأ حام كفو بج ناك لاو ىر نيتك ن وم حا 1ل جربي .

 كس[ ءاجايكلاذااكاركماع سا كن انا لع خلا نيذلا لوفي وتعآس < قار للابن ى ناك راكان ددا لوم ل
 رواه انتب لصر ى ىلاهسوك وب راكب مائعروا نوححنا انج د جس اترك ثا لش لوزن كرسو دللي حطو حل لك لاسر ل ايسد»
 : ناو ايكرودوك ويب ارك داي 0 ناآرقوب بي رو بك هدايز تع بس ع هو ناسا اودي زعس بسر 2-0 جركل ايخ

 روهظتاك بع ارو بمن اياك نس قت تور ووف تخين ىك تسوس قدرك 2 او تتقيقت اكءاح حس نال سس لكامل تلاع

 نو سوم سرب اخ نيك ع لسا لايناشن كم تبي رفد بيجي ل تك كل اعكر دج تقاريص لو ذ لولو مج«

 موقرج لك اينو رطل اج اتوب كل كس قلة تهيب انوبب شيكل كح ذل الكر تايئاروا لايق وطنك ايينارل نس اج لا
 را كيبل اك يآ( تدمر بأظ ك- ه تعادب لك مث ررط ا جس كي ا“ اديب ناسا الاو رأت ادب كيا ك- لس



 اه عار عآ «!- 3ج رصرلا ةروسء اوسرسنو راي مع موسرلج, نيم الجر يفت رشو لج رت نياك

 «لدتذ كب آل ايان درر وكب ل اط لح قتل ج- لوتايآ اعد هاد كت يارب لس يقود لومي آ كك كس ف اكد كنا

 ؟س- سي اكتعار تاو قيرط كي 1

 تاطم لن كلب قس إد لج اذ لغو لبي لسا لاوفود شبح انروا ىج هس ماعاظفلاك ىداه لش تيب. ..:تنأي آف اطا

 اكاوم مولع خلا ضرالا ىفوتي آو بم اناكىإ ع ومالك  قدابهومل- رو تن سل

 ووجوب كس خس ىلع يا حرر يا ل برب الافق ءارمف سس بو كن + فلل لولا كب توجب كيأرلا اركا لع
 3-5 لل اع رفع ل رايتغا لس يل مدي دوا-كح لوم اهفور فلذك كت ارم ران قفوم فلك داردعتسا لك ولق

 ىدل ك

 ماَحْرآْلا صمت يي اَمَو كل ريغ دو ِدجاَوَو ىلا ركذ م ىنلأ لك" لِمحتاَم ملعب

 و بغا ملغ هوا ال ٌبَحَورْدَمِ »هر اَدُقِمِب هَدنِع ِء َْش ُلُكَو هند اَدُرَت اَمَو ٍلُمَحْلا و ذم َنِ

 كي ءأَوَس وذو اب ِرْهَمْب هَل ىلع «ؤِلاَعَتُمْل ُمِلِظَعْلا ٌرْيبكْلا َدِهْوُش اَمَو َباَغاَم ٍةَداَهَشلا

 'ابِراَسَو هبالظب ٍلْيَل اب ِرَحْسم رسم ايفحَمْسْموه َْمَو هب َرَهج ُنَمَوَلْوقْلاَوَسَأ ْنْم ىَلاَعَت ِهِمْلِع ىف
 2م 20 6

 هِماَّدُق هيدي نيب نم هبقتعت 22000 كيفَعُم ناَسْنإِلِل هَل (.وراَهتلاب هقيرط أ ِهَرَس ىف ِهياَعِِبٌرِاظ

 هسا مؤ اللا نإ ويب نب ء هرمآب ابا ِرْمآ ْنِم ُةتْوطَفحَيِئَرَو ِهِفْلَح ُنِهَو

 لق ابدع اوس مقبلا دار 1ْإو يصمم ةيمحا ةلاحلا نموهسفْنَب اموري ىتح م

 دياز نم هل ريغ ىأ هَ ْنتاَءُْس ْمهب ىلا هلا داَرآ َْسِل ْمُهلاَمَو اَهيغالَو ٍتاَيقعمل نأ # ُهَلُووَم مدام ارا م

 رطَمْلا يف يقم اًعَمَطَو قِعاَوَصلاَنيِرِفاَسْمْنِل اًهْوَح قْرَبْلا مكْيِرُي ىلا َوُه مه مهن كني )لاو
 كل يرصب تضم ركوب ركام ُخَبسُيَو رطملاب لاقل تاتعشلا قلي يب ىشنُيَو

 َئَِو َقِعاَوَصا ُلِسُْيَو للا يأ 2 وفن نم ةكالملا حي و ميشو للا الحنش ُلوُكي نأ هوب

 لعل ىلص ىلا هيل كت لَو ىف لت هُِرحْف ينم اهب ٌبْيِصُيَق بالا نب جونو

 ا لل يال م طرز رق قش زي ذل الز لا ل رصر يت لاقل ونوح ل

 «) ٍلاَحمْلا ُديِدَس َوُهَولا ىف يلا كَم ٌرُمِصاَحُي َنوُلِداَجُي افلا يأ ْمُهَو ِهِسَْر ٍفُحِقِب ُتَبْهَدَ

 ُنَوُدْبعَي ِءاَتلاَوِءاَلاب َنّوُعْدَ َنْيَِّلاَو هللا لإ هلإ آل َىِعَو هُمِلَك أ ّقَحْلا ٌةَوْعَد ىلاَعَت هَل ٍذَحالاوأ وُ

 ٍطِساَبَك َةَباَجتْسإ لإ ةويلطَم مَ ٍءىَشبْمُهَل َنْوبْجصْسَيال ماضل ْمُهَو هرْيَع ىآ هنوف ْنِم

 َوُه اَمَو هيلا ريبلا نم ةعافتراب ُةاَف 9 ميل ُهَوْعْدَي ريا ٍريِفَش ىلع ٍءم أ١ ىلإ يفك ٍطِساَبِةَب ٍةَباَصتْساك



 محارم عيا هيج الس لو رعرلا 3 روسء الرسوب ليلي موس لج, ناار يس“ ررشود# تاك
 م ا ا تت

 ةقيِقَح وأ مانضالا ْمُهَنَداَبع َنيِرِفْلا ٌءاَعْداَمَو ْمُهَل َنيِبيِجَتْسُمب ْمُهاَم كِلتكف ادا هاف أ 4 ةغلاَبب
 وقم را »ل

 َنيِنمْوَمْلاك اعرط نعزالاو تردحلا ىف يدجتب هلِلَو عابض ««لَص ىلا ٍءاَعّدلا

 لق ااا «ءءلاصالاَوٍركبل وغلا مُهِظ هك 5 ١ ٍفْيّسلاِب ةركأ نمو :نيقيانلك ارك

 مت ُدَحَتاَفا ْمُهَل لق ُهرْيَغ َباَوَح ال هولوعي مل نإ هللا لق ضْراآَلاَو ٍتاومّسلا بر ْنَم كفل دَمَحُ

 تهل كَرتوأَرصاَلو اعف مهنا نوكيا هنود انانضع وأ هي أ يو نب

 0 ُتمّلطلا ىوَتْسَ لهم نب ْرْملاَو اكل ةريِصَبْلاَو و يطغألا ىوَتْسَي لَه لك خيبت ميس
 راحوا كاد ُقلَحْل هَباَشَت هلت اًوُفَلَح ارش هلل اًوُلَعَج مآ ال ناَميإلاةوؤنلاَو

 كلذك الا ندا ىانو راكنإ ْماَهْفِبْسإ ْمِهِقَلَحِب مهي َداَبِع قاَمَحِتْسِإ وُدَقَمْعاَف مُهْيَلَع ىلاعتوللا

 َوُهَو ل ال فل كرش قوش كل كير ٍءْىَس لك ُقِلاَخ هللا لق ٌقِلاَحْلا لإ ةَداَبعْلا ٌقِحَبْسَي

 ا اع يتلا نم ىئاغت لون لقت ريال لكلب هني قرم عا واب «وراؤفلا ولا

 نم هُحَو ىلعاَم وه هيلع انا اَيِباَراََبز ُلْيَسلا َلَمَعْماَف اب ٍراَدَقِمب اَهِر َدقب ةّيِدوا ٌتلاَسف

 ٍساَحْنلَو ةَّضِفَلاَو بَهّدلاَك ٍضْرآلا ٍرِهاَرَج ْنِم رانلا ىف هلع ِاَيَوِءاَلاب َنْوُدِقوُي امو وح َورُدِ

 كي رخو لمشلا نزلم أل ذو تيل نواح يق عمرة بلك هاي

 امو َوِلْبَسلا َّنِم ُدَبزلا ام اَمُهلِْم َىاَرِطاَبْلاَو َّقَحْلا هللا ُبِرْضَي ُرْْحْدَمل ٌللذكت ركل هيب ىلا

 ُتكْمَيَف ٍرِجوَجَ 1 ءاسلا نم , سانا امو هبي الو ءافج ُبَهََُف ٍرجاوحل نب م غُيَلَع َدَقَو

 ٌوَيلاَو ٍتاَقْوآلا ِضْعَب ف يتلا ىلع الع د او وحْمَبَو لحمي لاَ كِل ذك انام عضْوآْلا ىف َْ
 ةَعاّطلاب هوباَج ُمِهَبَرِل اًوباَجَتْسا نيل مو لاما هلل ني ترضي روكذملا كيذك ك قاب ٌتباَ ورا ل” و

 ُدَعَم 0 رافكلا ْمُهَو ُهَل يحمي لَو حد م
 م

 ُرَمْعي اَلَو هُوُلِمَع ام لكب ا "باَسِجْلا ءوُس ْمُهَإ كلئلوأ ب ِباَذَعلاْنِ م”ةباَوَدَتُف ال

 ّىِم ُشاَرِفْل (ةؤكاَهِجْلا َسْدبَو منهج ْمُهوََمَو ءْىَ 3

 لش متروك دج دوا ( مرن قل ب فيا« هداماي ب 20 يكل مث ثيهه كس هداج كس قترربت بسال لا .......-.---: مج 7

 هذب لاقت لوك آت لاك رارقم) اوم اياركو ذادتا ضاخ كيا اكز جرم لاه كح لاس ىلوم شك( ىف لتس )
 ظفل_ © بل اغرب نولكى ب ا) < جرم دنلب اب حس بسء <. الاو ةتساج اك( رطاعو بيغ ) لو زج رباط دوا دش مامن د( ع



 اه اهرب تي أ 41 ط رعرلا روس! رسموا م موسرلج, ناطر يسفلحررشو مج زن نال اك

 ان ركت اي لوح كيج هاوغرم اه( ل ملح سا) ل لامك لعام كراس قرابت( ى كس ءايرقاروا داس لاعسم

 22 ( ناكا) صخب( لع ذرب لع ل تس ادب ابد لكي لم نش: ان داي وم ايكي لش ( قري دنا لك ) تار: هكس كسداكز
 2 سادي دوا( تاان) ل1- نضاي ( لذ تحد 21 تخف كيادعب لح كيا) < قر لوم ىلدب كنج لت تش ذاك

 ثتللاع كم دق ى كوتا قو( تنتا كس لإ امك ريفو تانج) ليث جسد سكت طاح كا حس مك ادظ دلي
 بالا 1( باذط) تضم ماقال بيزو( سد لدي دك يخالم ىلا درف وزر لكن( اقيج ضتتقاعس لالا

 ىلارغ سمنج ) ك_ لس نارحيروا( تس رسود قكشروا لل ل انك وتشرف ) لت روس لوك كن كس ضارب 3

 كري كت يمت ج ع قد( ع هدئاذ نان كك اهبوكن اه ورل )اتي ليم اكد هارسود ملكا وسال هللا( جانب ايانرك ا ذتب لن لاب

 ولن ولاو جسر لش لور ) قكريماروا( انوماري دو حس لكيلا تك ذكرتم 0ج للاب قنوت لع نولووج حرزتكر

 دشرأ كيادو) خر كل ولو ا دوا جس اج درك نول( حس ىلإ كس راهو ل ولد اب وج جس ىدددوا( ع ىلاجوم مات قع وق كش

 قي هدمحبو هللا ناحبس )+ لركن ايب كاي ىارجتاس كس فيرنا( جساتوةررققشي اكتب كس لولدابدج جس
 راس تب نان لغم كا هو) حار ايلكي هو روا ليج تس ذر( عجن ) حس تشم كدا يت تش رفد ( ح

 | افق ترضخ[ سا كح لج لوم لاا لش سراب ضي ا كيا تي كا( حس اب لوو حس لج )هاي دارك كح ابا

 ب بس كى دنا اي عاكف سوس؟ ع نوكدقلاروا* ل نوكدشلا لوسر و ليك قناتك ك كس يسد تود قي اكل املأ بج هس
 2ك ق ف تكس رى ) لت جسد ( افك )يي نكي( قل يوكل اس ل قل لكي ع س؟ لق 3
 اك )< انراكز ايس انراكز دك( ( ثا ) ا( حس رايقنا كس ذكروا تقاط )جس للاروا تنك ىتا ذم هوملكال اح« لن داي حقنا( لإ

 لكاتب والعكس هللا نع )اوس لا( < نو دبعيتبهتاسعس كل انرداإي) ل تس داكيو ل ورسد كالت (شئاالاالاالذيح#
 لورد ىدآل لايت ح ىما 1لاشم لكننا( نت ىلاع لستار رف ناوي وج ) تلح لبكي ل ولاو ذاكر( لن ةس كاجول

 ( ركوا ع لوك ) 4 او قلد لح لا لإ ال( هسداي كى إي دك فج ب نملك ل يوك ) ة اذيجب فرط ىك ىلإ ا

 نورنا تت را ب وظن حس اهو لن لك اكتسب اوت جلا لب« لك 0 ) 2 8 لاي لكم ع لاا هدلكالاع
 جس أ لووج لش نك ردا لش لول ردا س( راكب ناهس ل الا ءاعدعس نا ةقيقدإي هس ارم قب تعلن كتم نرد

 كس نرد( هك حر ؤ كس راو وج ب نفاع بج )ع قروبك ب( ننس زمججب ) لوب حس ايفل رم ذع اساس تشل بس
 هذاك دربك 1 ؟ سس ناكر اكد دور ياكن زروال فاس يتبول( حس ماقاقيا ! كيسا )بلآ( لإ تس كودك )ماش ساس

 اوس ىلا فس مكس ايكي وبك( تس نا )4( جس لكك بسادج لولو ارمود هداطع كح لالي تكس دن باج هولا )

 عفأذ_ ) تحك لكل ع رايقفا نيسا قكينئاصقف حفله وفاي ى ا دوخوج( و: تسرك قي تب )- جساعك نب ذاسراك ايبا وك سدد
 رفاكدارم) ؟عس انكم مارب لاو سوم روان ايل ل يآ( سلخ قم اهفتتسا يح اكد ذوججت لويكد كك ك١ لسا كس نااصقنو
 تراوح ررط لا قت وكيس و+ سرك ناارب اي( سين ) انكسر رباب( نامي اورفك) اج ادوارد اي( سس ننوه

 اديب كشاروا لزج لوم لان لل وكي رثاتلا )ايكوم يتشم لل اعماكذ دكا كس نا ردا جس ادي ةشاحررط ل كادي
 هس ىراكنا ماهفتسا هك دنتك نت اكلي يأ توم اكس كادبب كس لرشس لا لا) ب نا( قوي ىديا قولت ل وج ل

 م سا) < الاد ذس اكاد اك جرب دج بس قتثاوك سنا ث( لوكا وسكس للاخ قت كت دابعر واس ليا مطاعم



 اهاتهرس تيب 1 41 لو رعرلا ةروسءاسموراب 0 .هسرلج» نم اجر يظل ررشو مج 2 نمل اك

 -( م لودنب يس ) بلاغ« داكزهوروا( ع ضشكتدابعديرش ليش لولاك ا كل لا < نسر لولاك

 كل تب دس قئاطم كس لاعب ادلااسم ىلإ( ْذ لاعتشا )حب نا آ ساب داج ارق وم سكن ايب لام كل بو نر

 ل5 ذ اهاهج نمل ايبار) لكل اهب حاءود كب اليس نار اري اراك ىفإي كنب كامجتس ليكب ليزر( ةس دعس رجب
 كن ز) ل لآ ( ع ياسا اي دولت نود وسسيطفل) ل تس ايتدكب وجدا( ريد كامل يجب لست إإ تك دسبزماا
 املا عطا سمج ) كب كس ساني ناءاسرواإ( ك كس شتر 1 ) ك- كس فان دون( هريجو لش« رينات: دن اي انوع حسان رحم

 دار خس للا حرر لك اجت كس با اليس نم ) جس اننا حرر ىكا قب كاع اك لسا( لين اجب نس ان نت دكا لحب بيب - حاج
 وجوس_ لدماثم لكل طابو ناهس اترك اب لين ليي مير تبنت ) عررط كا( حس قي د كيتي لمكسخي ع ليج ليتك ناهد

 زج دج دوا ( اناج يدرك اكاد اكس ) احا د كعب تم( اك زج لوم لايت لي كك دوا اكدد اك لي ) اوم ليي ل

 ركوب لوس قيل اب ىت برا كيت اء ذ كيا ) س لاج هر فب لش ناش زهد( تس لي تايندحم اي ىلاي) < يلو« م آراكهس لولو
 تاب يهيج ) حررط كا( جس اناج هد لاب دوارارقرب نق ن ليا هس دك سوك ف اج اج ب نت ك- كس يدوب دج ملأ جساتاج ثم
 كه نان ( ايل ناءاهكهس ركى رادرمتاسر ف كن ا )ايكل وقار اكد روي غيبسا لس وكول نت جس جام رف نيب للام ىلاتدثلا( لإ
 انكود ساروا اج آت لود كرم اند ماننركا لاي كس نلا( رافك ثم ) نام ليتك ا كلا فس وكول نجر واس( تنج ) يل ضرس ان
 هب ماكر كس نائ) نئيكباح2_-< لو بأول قد ل دس رباب ل بازع)ي دفروطب لولي دوا ةساج ايدك

 - ( لج ) ءاكحمارب قتايك( هو)روا كوم منت ناي اكن ادد!( اك اج ايك نأ فاهم قككبروا لد ذب

 اه ا[. هلمحت ىاءوم فو زجر اعرواريمسا_لوصوما, _ لو قكرم لروص خت للي لاا لمحتاه م ٠ لا و

 لوم لوعفماك لمحتاب وجرت لك ا لمحترواوب عر لك رو كف#و؛ءادتيسرجج حو يمابيقتتسا اه اي رواهكدئ اعالي وي ررصع

 وم لن بصن لكس باك
 مامادوا ديم او كيد ئنهكس قنا شم 1(1)_<س ىلا, ليت داي ذعس يلاسدددوا كس. نيج ل تس كيد نك يفح ضيغت اه

 2 رك هريفو وميت بئاس تانج تظافتاكن انا تح رف تل مه ريغو نجلا نم قكرم ديب" عري كيد نك كلا
 وا متفطختل مكيرشمو مكمعطم ىف مكنع نوبذي ةكئالم مكب لكو هللا نا الول_ج تيادر كرابحا نبع لي
 نع دحاوو هنيمي نع دحاو راهنلاب ةرشعو ليللاب ةّرشع ىمدا لكل لو ةدلل يش تعاود يؤم كن اخترعت قرب
 0 ناو هعفر عضاوت ناف ةيصان ىلع ضباق رخاو هيبنح ىلع نانثاو هفلحخ نمو هيدي نيب نم نانثاو هراسي

 ْس ريغي ال هللا نا مان اذا هاف لحدي نا ةيحلا نم هسرحي رشاعلاو دمحم ىلع ةاولصلا الا ناظغسي سيل هتفش ىلع

 قي تماما دع رسلا_ب اج دركي بت لش صففل لامس ىلا قكشا_< قيل ركرايتغا لا رف ءويشركد وج ىكراعش تع اها لوب ج

 نم كلم لاق وه ام دعرلا نم انربخا مساقلاابا اي-ايكش عروب تصدخر ضاع هس دوبي كس كليم تعاود لاب نبا هس
 هرج لاقت تريملا اذ نازله للا اج فين نادل اور فودي را نم نيراعم نم يايسلا لك يةكشتملا
 كس دعرلاوحاس حبسي“ ك1 دعيلا حبسير فسالف ناس تقدص اولاقن رما ثيح ىلا ىهتني ىتح هرج زياذا باحسلاب
 تادجو كف د4 نلاج ب لديك < توم اعود رباك ولاس مانت مهلالظ وج قتدومدانسا لك ع فرط كبس ايدك ل تسل
 07 شايياساكل اقل جركوربك 11 تب رفاك ل كب جكس اجاج ابكي انج لفل لاوس لوك اكشن ك



 .ءسرطج, ناي ذر يطلعوا زن نياك

 يي تلج يتاسكلا كوت نمسا [ل مث ثيرع باسحلا ءوص زد

 تيأس د لج نومضماكىءريح وت كلغ خلا ملعي هللا ت يآ ررطك خلا ىذلا هللاتااقباس............: تءايآ يلد

 ىر ليما سس ابن اب دوا تسلط رون لحي هل اريمج- لن ىتراج كد ليل اثمود كل طابو قت. خلا ءامسسلا نم لزنا
 كك اي لتوج-4 سب قباطم اس ىااك ساي تعاد #ج ل سار ذادتا لكي كب كس تداقشو تاب ذس لد اكباو
 تييحالصروا لكس بس ناطعااك زازا كاك تاقشو تءازب لش - حلا ري ال هللا نا تعاردلاك اي لكلب اطمكس ىلا
 ١ - تباوان/ن وناتاكل أ
 طلال سب لص اك علا ملعي هللا تيآ..........:بالقثا ناو اقروا زادت و م كفل. 5 #01 نع

 لكل كتاب لال رجاب تب لاه يدرك زم زارنا كيا كل كس تاير حس نارواه لكون قي تلاع لورا تاب لوكس

 مك لت لت وق ىلاو فرجا كيب كس كيا نوردلا كس نانا لاراب سس لولايخروا لاقي قراهم و لب قككاو
 ل تس انب وكل بلس سا لايعا لس لاح دوا ساني لاح اكل ا حس لاما تفك نانا ل ىف كت ظافح كن انا س ىلا
 ىتوو_عس لك اياك نانا لش داب لص نشيل !5 لاب دن تلاع ىلي دوق م وقوو ككب مج ندب ل تملاع كم دق قاد

 تلاع ىلإ ربت عررط ارواب نب دوحكت يح الص ىل با موق وكب جب ناي بس انلسرك صاع س تييحالصر وا لناس اه تلاع
 هك ادعس لوو بنا كاد دوخي لري قلك ىلا يعي لاب اك جس قرورض جس لجو نق لك
 ج08 حد كا نوكروا انك كور نوكوأن وناقد سار ادظدوا _هيساتزك ذافن اكن وفاق سب سار

 اعدم 7# رعرلا ةروسماطترسبمو ري

 لوك ل ةس ركل كال بحجب تضافت كن انا ل اوه سوسو وكول ل تابقعم ل تيم :ثرداوحروا تيظازت

 لات نثبسج تملئ قتر سك ابن بش اسي لك هّقلا ما نم ناي ؟جج.ندهراكفاكشسداوتو بح اصم نانا
 11 لوقو فركدبشيباب د تس لائم اك انبا دكا ةييسد لت/اكلت تجس ام بجروا لإ ةيسداركت راف # لوتشرف لو جام

 هلق لامك 1ك مزال ب تس داكلا لس ترورض 6 اج ايد باو ؟ < كرب تقافح كمي وة اهادخ؟ ترورض ايك

 وم قر ىلا تسلح لوك م ضان قلل اكس تلظاؤت حررط كب ءايسا سر موو ب ناك وبرد قا تسملك لكل ب تظناذج

 2 لاما لاجلك يطر ب... لدم فاكس لا:فاناكىل ىقر كشا
 -< لاب [ت ويصمو تصقركن ب تضنوجواب كس لوي حررطى ام لويالجب سكي كس لاب دقت ليكتب تمار اكوا
 مكس لاكبر ءاثخاك 0 ل و ” جلا ريغي ال هللا نا اب لوو دوي هلكالاع
 بركس كم دج نامت لدي كس لولو لودي كَ بي بلم -كس ى د لوييتلاع ىنارورش متل دب كس وو

 فق 3 ىلاو نب تقل لوهان لودب ركأ !لاب- شكف الغ هس لاك بسر جاطن انني ناك تو وج واب كس لوم انكم

 امل مهسفناباعجررط ارواج مثلا بضفروا كرا كاد ارم سس دب كس لاوس سهلا تصردارمعتس اهل موقباه
 ماريفإ لا. رفانرول تيصخم لكل ن لمص اكتب ؟ل < لا رف ان وارسل. كس قادوا س قرئوادغ تع الاداره تس



 اه جرس تيب 1 «6اطس طرعرلا ةروسب ترسو راي 5 دسرلج ني لج يضر رشو لب 2 نال اك

 ايكو اكن تنقذ تحار لبي لا ليضرخ_ لوم لا نقي قصرا بع ترروص نكد حس لوم انكي انج - 2 وب لبشار

 ب رقتروا كلا زاك صحالبي كبش لارواومج تبباش تافانم لت لوو دلك سيت لوك للا لن تيب لب - < ابداع
 د لاورب تضر شن نا ويد ىكوتشر ع كات نتورك وهدد لل تيقامروا تمنت قرج انو نس نوم انكي نك

 تيب لها الو ةيرق لها نمام ىشرع قوف ىعافتراو ىلالجو ىتزعو-_جسىدرمىدذ ثيب صاع س 5202 اج
 امع مهل تلوحتالا ىتعاط نم تببحا ام ىلا اهنع اولوحت ىتيصعم نم تهركام ىلع اوناك ةيدابب لجر الو
 - يباذع نم نوهركي ام ىلا ىتمحر نم نوبحي ام ىلا ىباذع نم نوهركي

 لات اب داو انا ريعدتب لك يبالي كلن وكروار ع وك اي قت وكلم ك فس وب نكسب شعروا الجو تزرع رم: مج
 ا اوج راو ا: تساوج حس بازغ لا قل ل رواومج ايل ؟فرط اك ىر ادم لايرفو بي رشدي كر يضرم دوا ابد سرك اركك

 -و1 هي رشي تدبن كب ا ذعر مون ولوج لئاجأ

 لا نات يدللا الاط_س اجاجومم» طخاومم اع حس ل وج انك اخر عفد لت لاو مولخصوج حس صوص تن لب
 هس لو ارب قكوورلا اه نوم ةضاومس لوك ماع نر كويكايكوم لاذ سومري حس للا نكي فاالغ لس خلا رسيغب خلاريغي

 1. تيصحم لياروار كرنك وو وبنت ل ترك كت ييادب دوا ل كر لال لوب ةسوم كس تادف كف هر ورصد

 كوم و زاوم جروصوو ونوم و زغاوم حس ناادوجوأي ل نس هل تالا نايا تجي نوم لكل اكشا لوك كح لا سوم بكرم
 .٠ كاع انمر لكل اكشا كرم كح سا جس انوع نااثن داك كفر رو بضفج اك ابك ثم زغاوم ًاقيقح_ حايع انبكت يسم شن

 هس ايدركك اءاساكل ويارب نا ةس دفلك ا سول لاو قي" نبع ,

 خلا دعرلا حبسيو تمم :ومدن كن اشناك لاما لس سالك ليم اب قش كلاب لوك

 رواروزنكى راهبت كتابا ذب حس كدب كم ارتدوا اجا نايا حس اترك نامجتا هو بس اجرك كوكي وج فهلا كج ساب داج اياب يب لخ

 كل ابقروا هس ّلارب كوم هل تك عسدابتناه تلا ىفي م ىلاج نب ثععاراكتشمدروا ف وخل كس لوم انك دئامدد
 جئانج كوم قارب ّلاضا ابننا تلاع كراهك كساب جس قارب سفن لدول كل لا نكي جس ناجى م لام
 نا درا جستن ديما ماي كل 4 لويس انت كلج” لج تس رف ناب لام كين كا كس عجرفت كت قيقا

 سوم لو حس ديه ىك راب- < اناج نب لاحم اك يماو فوق لماعم هن كل رابتر للسن قم افي اك فس آس تقر
 < لركر نانا كلب - < ماب يلوي رنز 2 كس نمزج لك وتدرج وم تكل كا رؤس قريت كل تيت سني ومع

 تقيقتا لهو لكالاه- < لك انلوممو تمخنجو رس اترس كل هتاهتانج كاك ل داب حررط ا سل اج نك: مايب اكس روم كك كس صو

 ياش عرذلا 1 لوب تش رفح اجرك العا كل تا تس لك ارك ررك خيرك و حس نااذعا اكدت لك ادرس اترسد جس لك نلوم
 ام د لوم كانا قدي حن بس تاي(, 2 تناهتك ل و ةئاك ف كاش سا

 رولا اهي الج شرف ليأ/هث) لن عفر ثم دع كن ةرداج يك يكدتاس نان وتشةركاكدع ر ل تأ ا لاهي 2 ذ

 .لكالاع يآ دع راظفل لش ورقبةروسركهس يذق لاكطا لع سا هس انوما ذوكاكك [كيا لم هت هس تشرف لأقرب

 لو تك وك زاوأ لشرف سا حرر ى اس ماناكتشرفدعر حرر للركب باج ؟اهق تباع انآ لا رك و اتوب مان اكتشف
 -دوثو ولة هس دارعزاوآ ىلا تدرك



 اهاح حرس تع آ 1#“ طرعرلا روس ا !عرسبو را 3 سري, نال الجر يخت ع رجعو مج تناك

 تقيقح لك رب وهدعر كيد نكس ظس الفاكس ب لش لاكش اردد همم ل ؟ انبكك يؤلف اي 5 نايباك تجبر ش

 تنازع لع نايضانو طسراطاك روا لو صو وج ل تراراخبب لاو للا سن زرللب لبو ريو شرف
 وبسس قربان اكزاو آس ارك سس ناك ب باوج؟ لو تس كريس قري وكن ولعش او نس وادي روارعدوك اد آى اد سل اديب
 برس لوثود دللي # لات سافانم لول م لولود ناد انج وم نب اطم كس نايب ك تهل ش ببس قش رواوم لب طمس لوس فسازف

 رباط اكذاوآ كن امنا لن تلك وم ببس كى كس زج كا يا -نركادم سرت نين باسو ل كد« يل فيا قب
 ىرباظ لود تو كيب له قكدم ىكيي رج ل قرسود- بس رود ببس قش نال س ررقروا حلتاكم اخ فس الف لوقب دن ببس

 اردد لرواد ىلاج و اديب رك روحت مهو كلج :+اجاج اب بس كي كاس لع لاهي وذو ناب لومرش بيس قونتسروا

 نات قربت ررطى اسود قكرواوم حاج 5 نا لا اكزيج ى كيا كر وم تاج ايإي عر لن بيس لوم احا جون بس
 اك رغم قبات دير شل اميجوب لم اضع تش رفو ورك ثل تس كن ايرفسالفوجوم تو ل تقيق” قرب كس نانيج يال

 هشيم لايناشنر كعسكو تر دق كشك نالت لب خلا نولداججب مهو تيأس قرم للم لاناب ل وفود رطل
 .شيمب ل هراب لح تلئاكي كي ادوا قس” كد تناك س اع اكتفى ا كي سا لو قر لآل م مروا هرباشم كس نانا
 - بل لبا قعر وبطل« اناني لتس اه تقي وكاتب راج

 ريح ل تيقلاه ريح لروا تيوب رديحوتوو كج ب ناي بولسا كم يركن آر ق............: رارصاري تسيجولا سس تسول ر

 ل تب قادري كي كاكدنب ايار ف_ < يكب فرط ولا ناهي لسلس. قحلا ةوعد هل تاي انج هس اترك ا يكرارص اري تبيبولا
 نيا <ادواهساعانكد جلاب ل لا لوكس بت ع ىلا لاه كن لا لإ تس راكي دك ورسوداوسكس دنا لولوج مس اجاراكر كهثلا
 - لكل اج هر كتب كتب ليس لك سا انس لطب ايماكه و لب سول يفي! شارك تسرب اظن سي اناجج لس كتي لوب دقت
 هلك ارب نايف اهدنا ذا لوكس لو كتر اج انور اي آل ىشلا قولت انتاك اجاب ايارف لع خلا دجسي هلل و تأ
 ربابه ذ لكن حس لا هتس ايكيدانع لع وراي لا هادئا دج ولو دكت باس ةييسادوخ لوم ام انركىلاترمعتس ىلا ماكحادج مكس قس
 تدق قو ركر وغلا كد ) اخ كيا لب يور قلم زوكم انبات كيد و صان فينك ا لين بوصو قا ولن انساج لا
 راك ايومرارلا لص ياوخ لوك كل اهتم ىراهبتةررط ىلا كين آكس نان وقيس ىلا

 كح لاروا ع تس ل ةروم تام“ . خلا ءامسلا نم لزنا تعأ ة : لال موو لكس اروا نون اننا حفلا اب

 لي سا ىلا ندوناقت انوكروا ؟س.ايكت قيقح ل طا و نت نايل جس شي وأكل طابو قت ايامر فد جس .ظقففاى ذكرم كل كس ظعاوم مانت
 كد لاهي كبس اي دارج وفاق ك- كس عرالصاو ماي هس قست تانك # فلا تنس نوفا اك فا ءاقب ب لصارد ؟جس اب دركم اك
 هك تقيقت قف دوا كاان لا جس اناجومدولانو تسيئ مسا قلك ريجوو سعف لب لس ءوم عللي 5 قدا رج

 ناماس كالا داش كل كس نث ذروا حس انسرب ىلا بصب لائم ورحب و ىلا هان لوتس لتس اك ناب لاثمفاص سن
 روا ليي لبمايك بس. اناج كر لاي مانت ايكرجبن نايل ليث لاجومت لاور ررط كن ورهخ لاي داو ماترد ةتبيد مت قس دوم ايم

 ١ كسافووشني_اوكن ع زلم نوم لئايلا ليس قر لك ظن اف قنادر نم ذايك ؟ لن تجسد تتسلم قي فيا تكلا وك
 لاب - لو قي كود هد لايت < لوم لاسر رق نش لع لولاث ىرت- ح نركب ذج دو لوم ترورض كى إي دق لن كل



 مسرحا هس تع أ 44 11- طج رعرلاقروسما سمو راي 1 ءبسريلج, نيل السر يضتحررشو لج تنل ل

 ىلك إبر .اتربجاروا انك ن رب كا هج تكرك وك 27 بس اجاج قبب سى زيت جب داق اك تاس كزيت ل ىلإ

 501 سيك ن انو ماناكى ا لك ا ايد شولك أ كيا (ىداذرعب ل رد كذوقل ع ناو للا اررط تا عا لادن
 وحك ب لآل كلا تاعد لانج اماجوم كاش وك وم ةساترب لك تايداك نر واي نوم دنا بحب حررطىا
 عئانوج رواوم حنانوج < كس كس ىاانمد لاب لاب لو-نافاق اك لامس اند قاب ك- سرج جددا نادم مفك
 نك ساو لع لوو نيس نت تان 2 قم كت رقيقت كل لابو قر < تاج ايد ثنامج هو ليك

 كسلا يلا ف مج هد لقب نايل لو كس تاو مق ىت شت قدح كيس ماخ ل هفاك اندم تعاند لاب
 جاجا ةساجب كس سا نكرة م ءاقإ صح كيا ات قيتت ىا- اتا لل, اناجوم وكب اج ثم اضافت لد دف

 علا: فرص بج - نو ل دا دكا ثواني لع ترطذإ قست ةاغراك# فان هس ىد راس دكك ”-

 < وفله ناش ة اكل وق ن وناة كلت كسبت اكن وفات ا لب "اج كد فلارج حن نري شم ا كر لب ىءايشا
 ع تعم لمت عفا با لع نوم هتاف لاا هج ناكل رق نر < لوم لا 2 ك1 نا ةسكس ينج
 ور ليلا ري رداكس لوم فري هديكراقاةس لوم

 رس ضو 2 1 بن ظاورو عارض و ملكك يي يهبل لل نام. ....:تايآفن الي
 هثوكتالومخسو اروا ذيب ءايلوا كيكبسجب تس كل كب وك دايز تس ىلا هرجاشمال ايوا خيا لات ل 5970
 وكول درعروا هر هواك ثلا لولوج اجا يوج ولع نار ساك وكون لاح خلا هنود نم نوعدي نيذلاو ت1 نوب

 اسودروا < ىاطرشتو ايفا اطيب لكى انوه مولا لادم كارم جس ماع تب الي عب لك أ أدوا كبس اح تناهتساتسا

 -<قيك

 ئَمَح .ب ندا ف ُقَحْلاََِبو نيت لأ امنأ ملهي نمل هع و زم هل
 نيل وقتل ثاحضأ و باب ولوأ طي كعب البنيوي الو لشمال بيغارُم
 كرب () َقاكُيم | َنْوْضُقْنَي اَلَو ٍدُهَع لك وأ ِرّذلا مَلاَع ف ْمُهَو ْمِهيََع ُدُوَحاَمْلا وللا ٍدُهَعب َنْوُفَوُي
 دك غو لو داتسالا نب لصين يلا رم آم نوح نفل ضيرفلو ناكنالا

 ٍةَعاَطلا ىَلَع اوُرَبَص َنْيِذَلاَو ل مده (يْؤِباَسِجْلا ءوس َنْوُفاَحَيَو ؛ هدِيعَو ىأ ْمُهْبَر َنْوُسْحَيَو
 ىف اًوَقَقَناَو ٌةَولَّصلا اوُماَقََو اًْنّدلا ٍضاَرْعَأ ّنِم , ريغ ْمهَبَر ِهْجَو بط ءاغتبا هديدنعلا سروال

 ىذالاو ملجلاب ٍلْهَجلاَك ةئّيَّسلا ةنَسَحْلاب ْدْوَعْفَدَي َنَو ريو ةييالَعُ ارب ْمُهزَر ا امم ةعاطلا
 ةَماَقا ندع ُتنَج ّىِهة رح ِراّدلا ىف ُةَدْوَمحَمْلا ةَبِقاَعْلا يآ 6 ٍراَّدلا ىَبقُع هع ْمُهَل تلبلوُأ لا

 ريس مع ردو

 د را ُِهِتنرُدَو ُمهِجاَوْرآَو ُمِهِلبا ْنِم َنما َحَّلَص ْنَمَو ْمُه 0



 مسرحا رسف تع و اا“ ططرصرلاج روسم سرس راي اه موسرلج» ننال الجر يف حررشورمج رن ننالاك

 وأول أحل بازبأ نم () باب لك َْمْمِهَّلع ولحد َر ةَكِئلَمْلاَو هَ ةَمركَت ْمهِتاَحَرَ

 ىَفُع معَ ال ىف ْمكِرْبَصِ ُمتْوَبَص اَمب ُباوثل اذه ْمُكيَلَع ٌملَس دوو هلل هلو
 لَصْوُي نأ هلا رم آم َنوعطقيَو قاع ِدْعَب نا ده َْوَصُقْي َنيِذَّلاَو كانغ (ورادلا

 2 ُْهَلو هللا ِةَمْحَرْنِم دعبل ٌةَنْعللا ُمُهَل كبتو َىِصاعَمْلَوِرْمُحْلاِب "نْضْرآْلا ىف َنْوُدِسُفُيَو
 !ددَقَيَو ُءاَسَي نمل عِصَوُي قْرَرلا طسْبي هللا منهج َىِهَو ةَرجالا ِراَدلا ىف ُهَيَّسل ُهَبقاَعلا يأ (هورادلا

 يللا هولا اماه امب ايدل ةويحْلاب رطب حر هعمل يآ وسو ماع نب فيض

 ع دلل , اًوُرَفك َنْيِذّلا ُلْوُقَيَو ٌبَمُدَيَو هب متم َلْيَِ ءْيَش انما ٍةَرخألا ةريخ ٍبْنَح ىف
 كي نم لضْيلا نإ ل لف فدو ِديِلَاضملحت ابوهم دمحم ىلع هيَلَع َلِزنا لَم الو

 مْ ليو حر وبان نم م .هن ىلإ هيلا ديري ئه اًكْيَش ُهْنَع ٌتاَيأّْلا ىِنْعَت الق ةَلالَضإ

 ْىَأ أ (مْوُبْرْلفْلا ُنْيَمظَتِْلل كذبا هِدعَو ْىَأ للا ركب ْمُهِبْوَلُق نكست ٌنِيَمْطَتَو اَونما َنْيِذَّلأ

 ىف ُةَرُجَشْوَأ بّيَطلا َنِم ٌرَدُصَم ىبوط ُهْربَح ادنبُم ٍتْحِلصلا اوُلِمَعَو اوما َنْيِذَّلآ َنْ قف وخلا ا

 اَنَلَسْرَأ امك َكاِلذَك ْمَجرَم (0) باَم ُنْسْحَو مهل اَهطقَي ام مَع ةقام اف يف ُبكارلا يبيح

 كلي ايو قل ُمهبلع األ ممأ هيف نم تَلَح ذم ىف فِ اَْلَسْرَأ كَم هينا

 دمام لق ئدحلا مول دوخشلب ار اماولَق كن نخب نوفي مهو كرف بأ
 ,لابجانعريسف يأ تنك نإ هلال َلْوَنو «.) اتم هيَ لاو تلو يعم لإ هلإ ال َيَبَرَوُه

 َّنآ وْلَو ىِبن كلا انومَْكُي ىتومْلا ان َءآَباانَل َُعِباَو رن سَ اَنويْعَو اًراَهنأ اهَيفاَنل لَمَجاَو ةكَم
 نآب ”ىتوملا هب َمْلُك وأ ُضْرآلا هب .دَنَنُع ُتَعَطُق ْوَأ اًهيِكاَم ٌنَع ُتآِقُ لايجلاوي تريسالازف

 م الا د

 وتو دو ريغ دود نام هللا َءاَشَ ألا نمْويالَف هرِبَعبآل ةقلوخ نقلا هلل لق رانا ابل خا

 نا اونا نيل مْ ِسْئئاَي ُمَلَفَ ين دفا رمزا ةدحش و ال لو اعرق

 ْنِم اوُرَفَك َنْيِذَأا ُلاَرَي الو ِةَياْيَغ نم ناَمْيإلا ىلع اًعْيِمَج 0 هللا ُءأَحَي ْوَل نا يآ ُةَفْمَحُم

 كَل نم ابا ٍفْونْصب ْمُهعَرْفَت ةَِجاَد ةعِراَق مِهرْفُكِب ىأ ُمهِعنصب رشا يعل كار

 جول دعو أَي ىتح هك مران ارق كب همم لخير تنكر علا: َوِرْسَآلاَو

 ِ ةكم حَنَف ىلأ يح ةييدخلاب لكالفو هحْوَتاَعُيِمْلا ُفِلْحُي الهلا َّنإ ُمهبَلَع رْصتلاب



 مساس فرست تسب 1 هوا ذه علا 3 روصء ا! ربه رأي 5 موسرلج. نيل اجر يسفتجررشو لب زن نيل
 0 ا ا ا ا ا ل اا ا لااا

 يآرب يب تقر ناي ب فوج ( ع لوم 7 لات له مرار لك لولا روز تر طنب تبي اعرق مج ر

 اسرئادج سنك رباب كح ضيا دايك( يآ ىناميارب ساروا )نك بس هد هسايكا ايل ذات ع فرط ىكراكددوي كح
 ا ركل تعينت ) لج حجو تل لول تو( كح وج شكل امك ذكر لاف ود ءلال نامكارم سا شر دل ناب لات تابيا) <

 اك امتت ايك ا يلح نا تسلا ريع ) لتس ركارول ميغ اني اوت اسكس هلا ل كولو وري لبن ل ب( رنمشفو )رنج ( نيج

 كس لوتغر نبذ كلارك يع كولو و يدا( ركزو و ضار فس رسود ب نلاميا ) لين شيكت 2 ةرارقو لاو اني( ع دارس نل اجب دب
 4ك نقب اصروا ل هد تس دادرور ساروا( هرم لل 2 قشر قرروا نامبا) لو كر هس ذرج شن يدك ف 2+

 7 كلم تعاطا) جس اكرم ف لابن لب كاد وي ردا( جس كبر زكدجي تيت كما ) نؤ تسد كان شيئا تس لاين
 لوم مرفأ لي لس نا ضع ّلوكروا يايد) هم تس كى وجاضر كد اكدددب ذي( < كس قكاعس لوماانكر دا قري لال

 روا ىتبب روطرب ا روا رك اعجب حس لكرسي ذو هروكيوج ( ل لوم كك ) لئن 2ك عيرشروا لن تك ئدثبإي ىكراغردا

 ( ني كسور 2 كير رص نب اوكف لكل ورسودروا تس ملي اوكت لاب ىىلسسج) سب *تد لان لولس نست وسو

 نكرر ارت وب نع غراب كس يفت( موروا كنج ماها ني رتب ص ترغ 1 نتم) جرحا اكعيقام ك < ناد 2 لول ع
 لكيلا كيتو د تيا وتحس لاك نمزج ردح نوم لكك ف تس لااا لال جداا مابك قارنا دع

 اتنج( كح لوم ةسآ لاي كح نا تس رف ته ئادددرب دوا( 7 اب احر سن تاجرد كس ىأ اوكم زا ك كح لارا تا,
 لج راف راهقا نما ذو ]ور تلمع 6( 4 لبس يس ددابكر ايم تو كلف لات اكتبو ئاورول تيا

 كتل لكس ب لاحاك وكول نمجروا جس ماجا عيت! نايك رات م( شت ) لابجج ماوس( جس اهكرربص فس متدج ل ايند) جس تلودب
 راضورش لم كللدوا ىلإ عل اذركع اس < يد ماك  ؤوج لس وقشر نتروا لإ تس 2 سارخي دعب كس ف لام وبظتسر بع

 يس نامل ارب كلك ارواج ( قرود حس تضر كدثلا) تنل كل سن” لف لأ ىلا( كس كمانكورفك ) ل ةس كايد

 هداج يدرك يوب جساتجاج ل ضروس دركرازذجساتباج قذر كا دا( هس مث ووروا وج ماجشلارب لب تر 1ث )
 ضب خإ آد تخآ ل دنذ ل ايدك( ملاكا ايد نس )ب كدنز قدايثد( لت تس ثلا ل 1210-2 لاول (

 ولاه قرار لكل نعبد بد ةسابايلفا لوتس لش اني حساس 3
 ( تاز قفار وات روا قش جي ) يدتادن سيك لان لوكس فرطاكر كدروري كح لا( 0 ل 2 جتك

 0 ضب ردا( لوم ب شمدوم ى لان ل كس ناز ) نيج تيس دركداركل يابس ثلا لاول كس دب( تس نا)

 سال ناميا لولوج( ساب روم حلاو لدب ح نم“ نيذلا لج ركاروا) نق دكت ياوتفر طا اكن اه اا ومر جوتم فرط
 (وك ولو ل نين 7 )< ارا رو ناتو ولف حس رك كس هللا كوك بوب كسوب نت 1 هرعو )رك زاك شلاروا
 < وخان ل بيط هس ددرصم )ب ىلاوشف ول( ع كس ارثروا ع ءادتبمر ) كس ماكي فس لوبا روف سال ناامبا تأولوج
 روا <( تاك اهيا ) ىف اهنا كيت كك سنا( كح لد ل ا قدح كا كل اسوس لي باسل لل ماناكتخرد هس تلج
 اكتب هلي عس لاك ساهيل نب لوسد لت تما ىلا كيااكب اذ مت (اقابتك فس متوكل دين لكي تتيسآ يي )رلى
 نا نا قس * )ب ئراتاديد 1 5 آس مد لي دانك ذي بانك ووك لاب آراب لبر رمت

 نار لب تحك ع انابابك/ فدل هدب أ 0-أ دس شاب لوك ) لو لكل قس يت نامتر ساد حس حرصك جب
 هسورج لش ب اىكا لايق كح تابع لوكا وس ىلا جس دائددوهيار يم هد كبت ديك اع نا) يآ (؟ت نول
 لال ى ” قلو تآرلا اد هك عي [كواوو بج لوم لذات تقو للا تي نك ) © اب تحج نسي كج قئادوا نوعان



 مسرحا ةرسف تمي 1 هلال“ لج رعرلا روس, لارسموراي و موسرلج ءنل الص ريفر رشو لج نياك

 وأ وداد ينأب سل: رض رايت دوا . كلت تيبحروا غراب ركام تكسر راج هستطروا يرض اج كنا رك شب وك ابي كرك

 م( كك هلع دج ىف ا) تاج يس دانب ابي هه د ذك نآر قولك انكم ايامك دول( لن لأ بآل لا منه ورك ا

 جس وكت ثنا راف ااراسملب - ةسالد نايا كلب جاجا دلة دنز سشنأ) حا لوب دراج كدذاجي) لاب ىو تاك

 يدل دول ت لوك قت كس اطم كس ناا ءاوق» لك ارسود هس انكسال نابيا كو جس احس هللا كح ناد .< شال ردد كل
 لزان تاس الب ” اه قدرك رون ليت ترف نار اح انجارلا ماهوب تحب لع ديم كف الناعم ادق لن عسر نا
 ولات يدش ارا( ايت سنا لن لا . فق نا) لل ين سال نامبا تاولوت ( لئن اج فس لوبا ) سوم لكل الا ايكر ري ( لوم

 نس نق نولاوك 3 قرانا رفك ور , ل ولول نجوا( كس لات ىااب فرط كني اج داكت تيار هادو, فان مان

 ناد لروح( يرقي كر ذلس نا نك ناكر قنا )لش شادإي ل لال ةركهس نا لكبر ي قب تموقث لود لوك تأ
 تيما ا! بماي 1( حل لع لودي فلك 5 رواج رو ءاريقردا ل“ لدا ء رجب لم !لوي رش

 00001011 الاو ل آلم روهظر رعواكر ثلا بد سات نقو هولك تاب بيرتس( ك3 قككن

 هن لا مارق لاطا لوزن اي ل ا

 - ا اروا عل كس لولاو نلح مق تس نارا ٌةزمتتمرطح لورعو تايآ ”ةرمع نق لرنو ب :بي 00

 - ل لوب لاذاث ل راب كس نمل ساروا لمتاباريكو
 ل شاور او تشر مقر ىك ذ لارج كي والكس لضنب_ يس فالتخا ل لاا باي لكس لوكا نك للص محرلاو

 رواج للف تروصلا ١ لجو ان اجان حراك اكن ا ون اه ايكل رف روك برت زروا دعو يالا لف نجد # ظنا جايك قو

 ثراو مرا ذرب اب لوم مرمر (ىذ - جايك وكي وراد دشر م اعدك ذس لوالي اطال لغم متو

 لوق ركود ابي دوي دي انرك تاق اذه جس مارت انكر علوا تس بسن او ىكررلص_ سابك يوك ا ذس ٌقوونمالع- لوم دش اي لوم

 + شيدت 1س لاس نال يشك ش كح لب اج[ م ورئاد هس رص بس تبا اخ« مالكم ل

 < لوم قرب ب لاء رفان كني دلاو بت لوم تكرر لير متو قذر حس ئرلص_اكع اج ايانب رايعسوكف رع

 كس لاس ملكا حس بسن ذاب سلوم انك م لوم شن خ كريم ايكوداشا نس الرسم. ١و ربص نيذلاو
 بهجت جيد اربح يبي ” صخري رواه تن اسمر او رواج تخ اطا ماور دعب

 هك ماكل يئار ف تافاكم كلا ةةجعس ىلاج»م لاب لوح نال الي وليا لو قتود كلا ةئيسلا ةنسحلاب
 جس تكلا تاس نا ضرع لوك وع ا عر ل تحول
 - ل تس 1ل فس لال اساس لاي

 , قورلا طوب هللا نكد عش نامي ماكس يهدئ فادي لاس ناميادارمح لا حلص نمو
 قازرالا انل طسب امل نونمؤملا اهيا متمعز امك اني ان علا ناك وله د كابو وه بادت كبش لاك دافك

 هللا ناب ناتما لل ل ناهسرواه جراردتسا ل قا ةارن قر وكرف اكلك عسب لضا ايندلا ىفانمعتو

 لن كار لكويك تس [ يبل براين وجوم لو لورا لابي و: تسرب كل لب بيا مك كس باوج ل شاع لضي

 _ نكرم لبيفم ك_ راب وكلب و دي زنم كل ساو نيس كلا

 روا نيدخلا/ سوو رواوم ءارشسسل لس .رسودهتس لدي حس نهي يرسم لوقب ناد سوك و لبسك ايل ل | اونما نيذلا



 مسرح ةرسأ تي 1[ جاز“ لج رعرلا ةروسء ايو راي م موسرلج» نم اجرييضنحررشو لج رت نياك

 وج بدون يحرمك لد اب وترى سفو فحم ادم توج جس .انكسومب نيب فعن سرس ومضر لن نيرو
 مولعميس تيب[ ىلاافناةرومن كيس ىلوم مولعم ب لقي الي كيبض ان ل ارت قدح تي ألا برلقلا نئمطت

 اكشا تس دثلاركؤدارم تس لافنا تيب اكس يب باج ؟ لوم تافانم لش لوو نا لبس اتؤم ادييي تفوت دا رك كانا
 ابد لاكش راعت لوكس وفود لاب سس ىلاجوم اديب تيب املس فو هللار كج ءاتخ كتي[ رواد اتماديبب فو

 - كتم لارع لا تيت تس فد ذك لش تك ضير نب لبر كلم بادج كس ًانارق ناولو
 اعفدم كل دجن نكلو كاوس هلوسر اناتا ول مسقاف

 اذه لعف ولإامرفؤ لوبا كس لوب قم قتال لوقا كس هدا ترطح_عس فوز هانددربادجاك ول
 روا خلا انارق نا ولو نمحرلاب نورفكي مهو ىاه مدقمباوج اكول ليد زنك ضار وا مكنارقب لعفت, مكنارق لبق نارقب

 -< الاف وذ ب ا# اونما امل مالعرسضم

 < ةساد وإن كيري رشنزلا وفي وقد لج كس ناب قمل نفل ا لع تشالس ناذاومروا يليق سئيي ملفا
 -ه ايرفااكراذ_ةرموكي

 لئاروا ثلا تا خلا ملعي نمفا تي آ_امت ايك ايام دل ر ذل لاثم كل طا و نقل بي تي آل جم ............: تم إي طر
 تمترروا تيينوعط ىكر افلح لو نا توج رواتس رايتغا ل ل لكم قفل 3

 ” خلا قزرلا طسمي هللا نات أكياس < لوم مولعم لانمكس سا ىلا بف كوايند كنا نكي < اوم مولخم ايوه ووهتس ىلا
 دج ىداج قريتي ثكب للاخ حس توبو تلاسرر# لي خلا نيذلا لوقيو تيب ادعإ كس لا انيد باج كبش لالخ

 اك وظفلم اع نايا ع لوم لذات لع راب كس لمتوباروا زرت كا خلا ملعي نمفا تي : للوزن ناش

 مالو نلاشاك . خلا انارق نا ولو تم آ-ك لي اجدم لمأد لك كواعسرمدد كاتم يق لمي ديد ودعد لأ سد سراب

 ربعروا-ايكايالب كيس آ اي-ك سدرك ترضخ آل كين حكي سلا ةبعكداذك «ريؤتو يما نب دفلا ربكم لوبا فد كيك
 :اكز نك يما نرش

 انل لعجاو انعرازمل ةقيض ضرا اهناف خسفت ىتح انع اهعفداف نآرقلاب ةكم لابج ريسف ثلعبتن نا كزتس نا

 دؤاد نم.ثكبر ىلع نوهاب تمعز امك تسلف نيتاسبلا ذختنو عرزنو راجشالا سرغسل انويعو اراهنا اهيف

 يا سوي ىف عجرتو انجناوحو انتريسمل ماشلا ىلا اهبك ربل حيرلا انل رخس وا هعم ريست لابجلا هل رخس ثيح
 دعو ناف ايصق كدج انل ىحاو ناميلس نم ثلبر ىلع نوهاب تسلف تمعز امك حيرلا ناميلسل ترخخس

 ةيالا هداه تلرنف هنم هّللا ىلع نوهاب تسلو ئتوملا حي ناك

 ماا لابي وأ لو ابي كس ءلكدجل رذ لس نك رق ونس رك وري 182 امل تاع بآرك م7

 دابق وقب ب لاك نت راك يلا فقر كنزا نكن درك راج خت وكيروا ع اهو هداشك 2 2 قكوراع
 قرت لا وراس جس رهاب تأ كت طاق خذي تاع نا عررط جف يك #دؤاد بج

 1 بوم رك كل لس ناو وم لاك جرد مكس نايل 1و راقت ب لاك ىلا رخل نزوات [ بورت لودر



 محا هرب تمن 7 ب17“ ل رعرلا ةروسءا رسب راي او موسرلج» نك الجر يضأحررشوردهج ننال ٠

 ضع ى# يس دابق ل وقب رواة رك يدرك رئذول ل ودرع ىو: ءامتو كس رك رئزوكى كلاداو نيس تيا 1

 510 اع نا

 يمل ايل نلاج لس لسروا ايكوم لصاح ناقرعو ملتي نت كس هب لاح اك . خلا ملعي نمفا تعآ 0 :4 ترش

 اب روم اهرئا حس هرياشم اك ل رواهتس لت عسرهدناوج جاتو: مكى كيا كد اساا كل اايكء جس لل اجيرداهس لاهتتإ

 ريارب لاو لود مايد لي لقتل رام ةياناككو مود تابد ل تر او م والي كس ؟ جس

 لو تع وبيلا

 راو شر يي" ناس تنكر كن تر تمل اتوب مول سس خلا حلص نمو خلا حاص نمو :زازرعا اكل ولت وا لولي

 رطساو رد لسا ومشرو لع طساو اب دارم حس دال واو ءابآروأ كس ليث اهو لاو لع جرد شاركو لامادب تلج لع ل ىلا

 رادتبابت لس سرسود كيا مدى ب بس لوك ح لبن اجا بي جيد قت كيا اق ةماقرل مزال وس لج اج كل دارم وزرع شكا
 كح سولاو ساب لن تنجب يرطب كك آمال لاك لبي لي تروص كنيس دالوادوا ياي لام هطساوالب هك يشيبإب - لذ

 نثكأإو اج ىككيساب لام طسادالب كس نا دجتاسس كس باب لام هطسادالب نلا سر طا كح لع اج يناب لام طساوالب كح نايتس
 02 - لؤ دارع نا انس جرم ىف كيا ليال حس يبا 5 اح سو اب لام مطس ا والب كس نا دتاس كح نارا
 كح لوم ال م جرد للا وريث نات حك

 ع خخ اىرسودروا < ايك ا يكن ايي بل ن انريملا تيصاخ رشا ك3 لي خلا هللا ركذب الاتي
 ىلع ب بططم اكن انما لوك سبخرغب ان لوك سناب لود نومك الج فخ تم اخ شاركو ض مهبرلق مهبرلق
 وقم مم دامت وفد لشاركذ 2ك ساب قك عت سكس فوغ يلب جدد تفردداميق فطر جاك

 - لوم لزان 2 كس قولي تيادب باتكك ثلا كس ايدك بووك يفت ا لع | خلاانارق ناولوتعآ

 ضاع نوولا كاهل نواب ل لوم لوم لزان كح سا باتل وكر لوم لل زا ك كس لوي خآ بماي
 ىلع مب ل لولو كس لو كتاب ا شن رف ىك حررط لا اكد ايلا ب اماوم ايبا نكي ىف از ىلا ا قبب م ةمسدارك
 قنوت ورع اب ىلالع سوار لوك ولو كس لاف اسناك تمي < وي تس رك رانا اكغلج كس لوثابب وق ىلوج بطر نكي
 ؟م قي هله دنذ رطل وفور هدرم لج

 انددج ركا_جسواعم لتي لقت تعم انوج مولعش يس”. خلا بابلالا ىلوا رك ذشب اهدنا تي............: تميت فن اطل
 تع ل مب نبا كارلو فا وان حس

 لد لوكرلالين لقاك يضف رحت وو

 ني هي رعروا ًراشم ون ايككابكري ل قتل قرع بج لج س لئراكوأوو قة ركدنادا نقترح ىف! نكي لس كيت ماكس داس
 ل ل ل ل

 ني موج انو ىلا رانيا بيس اكن انين ساكن اهكك ذا قل آم الط ل لي ذك خلا هللا رك ذسب الا ثيأ
 ش جس لاجومروو تشتوروا لاشي ب حس لس انام ا ارب بولس



 معرس موس رس ب18“ لو رعرلا ةروسم اسرسنو رأ و ش موسرلجم نيم الجر يفت ررشورمتج رت نال اك

 مَلَسَو هَيلعُهَّللا َلَص يبل هس اًدهَو َكِب ُىِزُهْتْس امك كلِ نم ٍلْسْرب ئرهتسا ٍِدَقْلَو

 ُهََقْوَمٌمِقاَو َوُم ىأ بزب باَقع ناك َفْيَكف ركل مهلك اورق َنِدَلِل كله ْءَلَهْما ٌتيِلَماَف

 ٍْيَخ ْنِم تلمع ُسَبَسُك اَمب ْنسْفَن لك ىلع بيق “ير ٌمِئاَق وه ْنَمْفَأ كب اَْهَتْسا نمِب ُلَعْفأ َكِلدَكُف
 ا فرتس نق نرش ول هلل اَوُلَعَجَو اًذه ىلع َلداَل ِماَْصآلا َنِم َكِلاَدَك َسْيَل مك هللا َوُهَوَّرَشَو
 َذإ هَل ٌكيِرَشاَل ُىَأ راكنإ ُماَهْفَسْسِإ ٍضْرلا ىف ملي الكيري ىآ اب هللا ور هو 3 ا

 ىف هَل ةَقْيَقَح ال ٍلِطاَب ٌنَظِب 3 ٍلْوَمْلا َنّم رِهاظب ةاكرش مهنومسلا لب ما كلذ نعى 0 و

 هللا ٍلِلضُي ْنَمَو قمل قير اليسا نع اْوُدصَو ْمْرُُع ْمُهُرُكَم اًوْرفَك َنْيِذَلل َنَيؤ َلَب نا
 ُهنم دش سَ ةَرخالا ُباَذَعَلَو ٍرْسآَلاَو ٍلتَمْلاِب اينّذلا ٍةويَحْلا ىف ٌباَذَع ُمُهَل +ْؤِداَه ْنِم ُهَلاَمَف

 حاشا نوف 4 لا َدِع َدِعُو ىلا ٍةنجْلا ُهَمِ لَم عام (0 قاوم ِاَدَس ىلا نه اَمَو

 اَهلطو ينال أ هنو لكان اهلك رهن اَهحَتْنِم رت مُكيلَع ل معن اَمْيِف ْىَأ ٌفْوُذَحَم
 ىَبَقْعَو كرا نوفا نيل ةَبقاَع ىَبْفُع ُهنَجْلا ىأ اَعلْلَ اَهَقاَهِيَدَعِل مْمَساخِينناَلَمَب

 َنْوْحَرْفَي ِدوُميْلا ىنِمْوُم ِْم َِِْغَو ِماَلَس ِنْب هللا ٍدْبَعَك بكلا ْمُهْينا دا َنْيِذَلاَو «دِؤراَتلا 97
 رفق م بغت, كل وزعت نال بازخأا نو ليت تزن لآن

 نأب ىأ نأ ىلإ لِتاامْبِف ُتْرِمأ آمن لق ٍصَصِقل ادع اَمَو نسل ركذك اهَضْعَب ركب ْنَم لَ
 ىأ ُهَسِلَرَنَأ لرتال تلذكَو ٌىِهجْرَم (ملٍباَم هَْلإَو اًوُعدآ ِهْيَإهِب كرش الوللا دبع
 امِيِف راَمَحْلا ىأ ْمُه َءآَوْهَأ ٌتْعبتا ِنِئَلَ سانلا نيب هب ْمُكَحَت ٍبَرَعْلا ٍةَعَلِب "اب اًيبَرَع امك كارل

 يلو َُدئاَز نم هللا ّنِم َكلَلاَم ديِجْوتاب معلا َنِم كلاَءأَج اَم َدْعَ اًضرَف متل نم هيا َكَنْوْعدَي

 (لْبَق نم السر انلَسْرَأ ُدَقَلَو ايل كب وعامل لَو هيلع م عا يقولو رص

 "هللا ذاب الإ اب أي نأ مُهَ ٍلوْسَرِل ناحت امو مهب تن وا دلو ةّيَرُدَو اججاَوْزأ ْمُهَّل اَْلَعَجَو

 ءَسَياَم هني هللا اوُحْمَي هديِدحَن هيف بْون , هرم باتك َةّدُم ٍلَجأ لكل نوبي دعمها

 ل ىلا هَلْصأ ه-ؤ بتكلا مأ َةَدنِعَو اَهرْيَغَو ماكخ ألا ةيئاسا فويرتك ريت كلفلو

 ّضْعَب كدي ٍةَدْيَِمْلا ام ْيِف يرش نإ نو ماي منَ لَا ىف َُبتك ام َوْهَو يَ ُهِ ريع

 لبق :َكلدَيفَوتن وأ َكاَذَف ىَأ ٌفْوَّذُحَم ٍطْرَّشلا ُباَوَجَو َكِتاَيَح ّئِف ٍباَّذَعْلا َنِمِب ْمُهُدِعَن ُىِذّلا
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 وأ مهيِزاَحش انْ ًوُياَصاْذإ «مم» ُباَسِحْلا اَنْيَلَعَو ميم الإ َكِبلَعاَل ْغلَبْلاَكْيَلَع اَمْنِإَف مهي
 ىّلَص ّيِّنلا ىَلَع حفملاب اَهِفاَرطأ نم اَهُصْقنَن ْمُهَضْرأ ُدُصُف ضْرألا ىِتاَن انأ ةكم ُلْهَأ ىآ اوَرَي مل
 «مةباسجلا ُعْيِرَس َوْهَوُةمُكْحِل دار َبْفَعُماَل اَنَياَمِب ِهِقْلَح يِف ْمُكَحَيهللاَو َمَلَسَو هيلع هللا

 فلكم ريكو يح ُركَمْلا هَلِلَف كب وركن امك مهاب مالا نم ْمهِلْبق نم نيا َركَم دقو
 نم هب مهي نال لح ركل وه اَذهو اه اَرَج اهلي فَ ل ُبميُكَن ام ُمَلَْي ىلاغت هنآ مرْكَمُك
 ىأ «مؤراّدلا ىَبْقُع ْنَمْل ُرْمُكلاةَءاَرِقُىِنَو سنجلا هب ُداَرُملا ٌرِفاكلا ُمَلْعَيَسَو ْنْوُرْعْشَي اَل ُتْيَح

 اًوُرَفك َنْيِذّلا ُلْوُقَيَو ِهباَحْصآَو َمَلَسَو هيلع هللا ىَلَص يل مآ ُمُهَل ةَرجاْلاراَثلا ىف ةَدْوُمْحَمل ُهَِقاَعْلا
 مَع هَدْسع ْنَمَو َئِئدِس ىلع ْمُكَيبَو ب ادِيهَشْللاب ىلفك مهل َلقألَسْرُم تنل كا
 ىراَصَنلَو ِدْوُهَْلا ُِنموُم ْنِم « عبتكلا
 - لو هسازلا قاذاككي آي يآ رطل )جس قباب لاا ىلا كل ورب سس تبع لك هلببكي تيس رول... مج

 ازرع ىريعوج دوس ايلركر افرك أ ري سد يس و لطول ورفاكن ا لحي مروا( يس روصقتىسكيقفو تير ضخت آل نا لرد

 وج رم ( اكل ورك نايا قرت سسكس نلا ل رانا ىل ككيس آدج لب يآ بساط تنذو كيت نيس ننام ) لوم ناو حررط لك
 الك نتاع قكوم ربارب كح لاتب نا هو ثلا قسوم قئاوو وم ام رب تعا )وم( كتارا الامن عر
 تس نلا ليث كس رار يرش كس هلا ذس لوبن دوا( حاب درت ل اذوب تاب لسا لمت الكا ) - انطسدمج لت يلا زكرج لي تمفص
 ماهفثثسا ي) شيم ولعم قسس_اووخ لرب اين دل تس اجاني درجت ى تاب كساوكهذا مايك( ؟ و نوكوو رك )ول فم ان اكن اك نيك
 كير شلع نلا حس راينا كس اظفل رج الل ضي( انو مولعصم سار ور ون اوم ايبا را لكوبك جس لان يرش لوكا كدقلا نكت س قداكلا
 لكنا ل نوه نين زفكس ع ب عناب لص( ؟ سس ست حريصا لوك طر هت كت تاب كس ءانكو كيا ضل ب تك
 كس ر لع ىءارك خي دئلاروا لذ كم كرس اهنا مق ل( تييادب نقي رط) قتبارروا ل قكن ب اضتشوخ ( لخ اب كرفك) لاي راكم

 كوب تفددإي :عس لاب ردب با طعاكتسرخ رول ( ديو لش ) بااذع قي اينو كل كس ناهس سئل ولالا نس الهي ار كسا

 كلت ءادتبس )كس ب ناش كل اج ايكا كودو 2 - يفتن اكح ندب لنك اب حس( باغ ) شلادج لجل وكروا
 ل امور( كح لباب اهلج ) لكك لاء كل وج قداج رن جنب ك- لا( مكيلع صقن اهيف ع فوذكر
 تجلب ( لكومب لاكي موقد لابو كدب كنس لكس 000 لكس ارو( ل لوب سيخ ةظ و )
 متوكن وكول نجروا ع كم اهنا« ل ورفاكروا راي وار لك( نكح حس كرش ) بوقت نا لوهنج اك وكول نا( هن ) مانا س (
 من وو لوك )ع قى راتارب ب آوج لث سوم شون حس تاب هد( دوبي مكسونوريشو مالسس نب قا دبع مج ) ىد بانك نس
 كلل ا( لج درك دن هوركف الغ باددبيو نيك شوج ) لهو كس ليأروا( لج لوم قاوم باتل كن ا

 هلة كح امري آ ( لإن تس كال 1كم اكحاوو العكس نوت ىلآر فرو اك نحر تجد له تس ركراكن اه صح ضلت نآر ثبت
 امم فرطاكى ارو لوج الب ليمتفرط كاد لاري كيرشاك وكس ىو لورك دن كدثلاكيسادك مكتوم لب د
 < ايكل زان لش ناي ىف رع) ع اراجا ليم لكك ن ام رف ىل عون ئ آر فس من حررط ( لك ف كل زان 7 كادوا جس ( تاك )رد

 ص

 0 لكل



 مياس م وسو سف تي [ هيا“ و رعرلا !قروسء ارسم راي للف موسرلج» نيم الج ريت ررشو هج 2 نياك

 ا فرط ىف لونا, كيري نان يف ؟ اراه ) لكى 02 ىع تالايخ ىلاسفنه نا لس يآ( كرك يف اكن وك لاي 1-1

 دنع ل ملي اهتم كس فلا رحيل“ نلوم ريد 56 70م 2 النااس جالا ضوفلاب» لن تساي
 لان تتقو للا تأ لا دوا- وب الاد كس ورع باذعلس نال الاد لاه لوك دول( عهدا نم )وج ذاسراك لوك كأيسأ

 لع نوعا رب تبي ”؟دجي تي آس متل هقاد بايك يكل ةارتقا من دم كد زم نا زجود زو كبش لو

 هذ لزفاع اد هب قل سرب ىسروا( لؤ عررط كن كيس آردا) كيس ردا ليد كلاي دب تأ ةس متددا كك ادي

 ل باثكليأ كل هس تدرج رو( كح سن رادرجا رف شل هد قو :٠) مكا ظلال ىما رك احاصكد ال لاش 1
 تشياظفل) اتكر اقع اتجاجدجر واهات دانه( تس لش نا <انباح تابدجشا( ع فوج دي دكت قو لا ل ل

 قب اتر وا( <ساتب د ركت ابن اوواكن ا انب اج دريد ماكحادج ل باكا نكس 0

 جا( ايل وول لدا زور ع طوقل واود روأ نوم نا ليف ذر لكن نت لس وذ زله نت كح قا ذايخ لما
 نع نا 0م حا تيب ورك اهدا شهدا ام نلف اكمبيط رش نلا لا اسما) ل ع درك ه دعو عش كلا ماك تاب ل“

 (كاذف ىاج فرز ط شب ادج دوا ليد: باذط لأ لث كدت اكي 7 ) لي داعكو لع قرط كب آم

 كس قب اوس ) اني دام فرص مذ كح بآل اعرب - تأند دد تافدوأ سي آم( لي تذسآب اذعرب نا )لانكوم

 لك الرا ل نار مر راد نا ا سراج به لطب ه6 /امانل تا مسالا( تيل قباةع نكح
 عيرذاح تاعالك رض )ل ساب جة. ماع فطاج عنزرم( لدا ) هلكت كن(

 باولو روا هس زيت تربع لبث تم باحد و كح لانرلصف اكس اوج ليي لوك( ساب احدج لش قولك )< جركل صيف ىشناموا
 قاس يآ كرر كاجو تام لاية يرسا ف لاونعا لج ) ضنك ري كوك نوب لق كك دز ديب حسنا

 درك ب قع كلا[ كرب تك ادغ لرب كنا )هس ىكادغ وج بلص ك عررطج وس( لن سمك لن لوري

 كوبل هرج كى ا كرولا كعسد#ددلذب باطما د كك ىاددازبل) اترك كج ضرب جس قرر بس( وأنا

 يأ ني فاك وارم حس لا ) عسانا او مولعم قار فكنا ردا( اني يوت تب ضال ج لآ للاي كس نلا حررط كما هو
 بينك ماها يتسن! جس لآن صحاح ساب شن( < ايكو اعذب رافاةساجب كر فاك ع تأرق
 (تسيلا) ا ل وسر كس اديس آكل هس دسك او رفاكي روا؟/ وبحتاسك ناروايفب ترضخ ا 1 لأ 1 ؟عساتوم
 لاب هس ضي قرك ب ىنوكى كادوا ناك( ك قب رمت ) ل 6 دتلا ناسرز زن ابشر مره عرار

 ' -( قراصنودوب اناس ) © باك

 خلا مئاق وه نمفارتل داء تسقي قس ناب تيابخ مث تايآنلا مئاف وه نمفا مئاق وه نمفا يلملم تعلو 5

 ريش | روم اظلا حشو لس ءاكر شهلل اولعج و سرد ليئدوجوموماج بج لي لاك انالتجداسفاكل يق كس نا
 هاهي ووو ظنك ىو ترمركا] لك شاإ قد هترلا

 سمج ولم نار ذاك ا ةاعس كيرش لوك اك نركراكن كى راب كيش قيرط ل ب لث مهومس لق رمت
 أو موزلس لك زال ايمايكي انكروطب ايتحا هنوئبنت ماه 2 همسفا| دوج وم هيعدت ىذلا ناك ناه "اج الوإ

 جس دوب أكملت قفار ولعم قت الداب

 نم نولوقتا ىاد ع َك كس يرقلو خاب داجايك راقت حرار تما باب لع لوقلا نه رهاظس مالي ديب
 - هنالطب ىلع اوفقتل هيف اوركفتف ءايلوا متناوء ةيور ريغ



 ميو سوسو تي ؟ هيا“ ذو رعرلا قروسءاطرسأو رب و وسرلج» نيب اجريسفتحررشو لج 2 نيل ت

 " كح لوم لاك عررط لولي هس ايند أم مئاد اهلكا
 شع ل مترو كس نك اروا كس نلار#ب ست اح كت دارا ىاوج لي لاو قت كراصن لسوف لبي للا د وهييلا ىسنه وم

 - لإ هال لس باكل ئاوج ليث دار اكتم رسدد تس لاكي لوقا رسودروا لن دار بانك لا قرب لولا للاعب -كس

 وكنا لاف اظظكس موسرودن اقع ناي كس لل اطمكس نوباتكى نام اكحاروا تاعقاووج ““ هضعب رك نسم
 هللا سب بجرم قومه دي دح سدي انج دان اصرالدنلا اي تلاسر ىكتررضخ سببت ةييسدركر الل لاب-تل ن١
 0 - تن اج لبلن لر ما كهل دك نايك غرور ان يح ميحرلا نمحرلا

 للاي ديوس ةؤاد ترض انج ةيرذو احا وزن ءاسنلا ىفالا لح رلاذه ةمسه سيلك هتك نارشم لزنو
 قا لحم رتروا خراو زا هرايك ا وف فرص ول "ترضخ وا لمحل اي دن اب وص تاسسروا للاي ديت داذ اوس نلت كس نلاسهلس ترضع وا
 1 للا لايدا زج اص راج روا حدا متت اص نش فرص 7- ترضخ ار وا هس دا ز خاص هراي 0 م السلا هيلع بروق سرعت حررط

 يطبق رايي ابا فرص لدي نا  تاربا ( رجاط بييط ننس )فدا دب موكا لع ا هيف هين أ اق لجحت اس كس بيت
 تاذو كيس آهو- لس اف ترتر اه ايكوم ىت ع اسكس ّيآل اققنااكبس زين تسي دف تر الوأ م ام نإ

 د لكل مرق تططردعإو ابدت
 خروفم حولت بحول ى لاب د جس اناج احكر لاب لأ ليث تس وم بس انهدتج لي ناك ين دارمم كدا تس لاا هللا وحصسي

 ,قزر لبث لنج لع كوارع قتسم اع سس رابعا كس افلم الش هر و وحسم نيا روا رع بج لج عار لك لتثروا اجاب يدرك
 لم لوط اك نان تك ئلكروا تاشروا بج هر انشسا اكل وراح نلا ل ابع نءاروا جس لاو قلوه توات« تداعس

 نت سب كل ب ترقيم مكر وا حس انكر قاب لأ ومدن با طوب با ل ل نة روا ساي دانهرللا لأ اتم لطب ا ذعو با
 ١ هنا درك ف اوم اتباووكل ومانك

 تباث لب كياروا اجانب انباهوج ل كيا لإ لانك داك تس ا رف اب نبا بس ظظوفت رول باستكسلا ما
 ' ده دارعرفلا ميل ارفق ايك اوس حس يعلق اخ لس باذكلا ماروا اذنك

 قرصودرول يروم كر اهسروا ترضخ[ نب تروص بي دارم نإ ذم اعاي < دار نلبي رس كلك ضرالاىتئان

 5-5 لاح ؟ىروا ناصقن لش كل جو كف سرع لس ءايلوا دا, يل الترك بلطمر ل تروص

 لاري كسر شسر و! كش ع خلا ئرهتسا دقلو تع هاذ ان نايم اكتللاسر وريح وف لك دقئاس تءايآ موجع اممم :تايآطلر

 رواج ركذاكت ابتلع ناروا تلاح كب اك بال“ خلا ١و رفك نيذلا لوقيو تي ادب ل لاس ىداج اكن اي
 -< دوم نايباكت وبن نيب ركسرافكل خلا كديرن امناو تيار#ب

 هتعمل عا بع لع م نانا و كبل تعد 4 تاو
 ش مئاد اهلكا_كل تن اوت لنك يرش ل وكاكدشلا لش لونا اكس ناكل ك- لاديق ك ضررالا ىف تاس
 رمد دعب ل ذيل اهله ويمراب كيا لي اوم مر ارفا كس ناوى يسد لاب عر نىك ناك س هب بلطم كج ردن شيب كس لك
 - لوم لاثايوت» قر اروا باف [ل ار ودك سن بسلطم اكخجس د شيمب كح ياسروا اك ساج كيب تخدد لم لدب كس لاا لكي
 عل ماك عروض ريغ وا عروض رك دامس خلا هللاوحصي تيارواه نكد« تهل 1 كس ءافعرصدرلا ودمج لا

 هك وم لدبودر ل لاارم اج لدارم تداقشو تداعس ضن ل وقب را نكي لك اجور يفت ارم اروا لمس ون بنت لبن ا

 لع سا وقوم دارك زف رك نكي قطو لطم رن لوك يع سا وف بنوم لظوفت رولر وا ىلا مروا سس باتا ملتوسس؟ نم يك



 موس سوس تي[ هب اطسالج رعرلا ةروسب الرسمه ري 0 موعر لج نال الجر يفتح ررششو هج تناله

 - لل نال رار يخل ومعسروا لإ كس ما
 هو قس ذه اهيكلإ ةسارف هج رماظ ات تدع ماقد !- خلا,كانيرن ام ناوتعأ

 يايا “ايل م رعو كولا 200 2 كس درك باح وو رواه ماك اكرثلا رك ا 0 2 ”م اني دو

 تبان قا يع نا نومي ذي دومظدعب دايك 0 انور ا لش قلن ندا
 مك اتوب مولشيسم لحس كادر لع لوم فات ناب ساكو نرسل هاش سخان
 جب تين نجمنا ماوث تديصخ لوا ل ركع راو قب تقييد ادق ليث واني هربت كل بش فر صر صم كا
 ركوب لاحربتي الاو لومي وج روا تاع 2 2 - ليئأف قومي لكووج عصري كووج وم كى ا لباقتم اكراي وراك هلا دا

 نونا نجوم حررط ا كيف كي كر وبطام عراتن كورك وغرب لال ددشاب لبي لد ر وهناك عا لب كدت ىف ارت ماو اكعد
 دبس ةريا#ج مازقهلجي حس تنافد فس لوبا قي هت ايكوم امن سب تن كرت كم الس ريو وخ ل صح اب كنا - ققؤكى در
 نول ل عد رع علو لودي لاصيتسا اك وقفانم الثم_اومرعب لس يآروهطتاكل لاب ضمنت ببلا اياب مالم ! شوب تع

 هم( »+

 < لود ففواك ف هءرجا ران كل ىلا تت *يراسا عير ”"لاكس قى درت لع خلا اورسي مسلواتمعأ

 رثآلاب دواس ل "ام قلك ل طق 2 بماوج ل ا ل ل

 م اع

 تش ١ .ءاظر ريف اهصقتنو قة روسي رم : لاك اكلغا كيا

 ىكة روبل جاتو لاس كيا لا كوب تروص يك كذس» 6س لكن شن نار سلوم يكتم قف أك تلعي

 - ل اج ىل ماع داره تنس تاع ل لم ار ثساج ايلر 1

 لسا بعينك لب دوا كة ابك عر ترو اضم ل انيلر كل وق مالسا لبا قدمي ذ اب لو# تاع يل شون

 0 تع اشاورشنى السا نكي قوم لن قر يرجح كادي ب حس ترج لكي 10 7

 ك0 ا نك شيف هتان اقل كشبع كي مال ارك لس باردا جسدك وق الس تضم
 ىلا ليدل ارابتتكسإب راج اك ساوو/ل تن انته لشرح 1 كل ظب و نت خلا نيذلا لوقيوتعآ

 ل وج لاسم كيك حس فرط ىكشثلا ماك ب تكي دوادم سلو: جيت حس فرط

 -امتراتسرم نوكاكل طب روا نويت سكنت اجي درك او
 نلوب ليات ان ع ادارعبا كب ىفوم مولحم نجار تاب يبس / خلا ترما امنا ترما امنا كثي :تنإب 1 فكاطا

 لديكي ذ_ ذويه زج بحتس بس لوب زيكورب ل ذوب بجاد ىلك جس اتوم مول ”مهلاوفا تحت نيل تيا اروا

 نق نا تمد لب اصتقنولن لاسنا لاكش اتاحت وايت درك فرط اوراشا / خلا السر املسرا دقلوتم آلم
 روا ثيم اي انك يكتب لاطم اك راوخكيس.اتب مولع 0 لوجرا ناك امرك آلت كن الغل م تياذو تاقلخت
 رب كن كج نترك ل لا الا لئاتسزاجا لكك رف كا قتل كس مالملا مبين
 روات.داعس يس تن اررطح ترامس هلاهللا ره دنا ليفت لاطفال ”جردب- لاى رورض نوب قراوخ

 رتطدارم حس باذكلا ملكك نكي 5 روأ 0 مواطنو ولام تتس باتا ل لي جس تداقش

 -ج اظوفعسشن دامب تاك درت كل 11 ولك اوت ريب بلطم اكون طوف ل انا“ ناديوررزور ارم للا قلوم لال



 مق أرب قر وسءا رج داي اانا سيتي 141" موسرلج, نال الجر يخت رشو مج تناك

 -ىددخإ نْيتيألأ هللا 1 اولد َنيِذْلا لاَ 4 لإ ةيكَم َمَيِهاَربإ ٌةَروَس
 سا ساق يد 2 - 5

 هيا َنْوُسْمَحَو ٌسْمَححوَأ عبر وأ ناَْي و

 ل

 (وَمْيحّرلا ٍنْمْحَّرلا هللا مْسِب

 ّنِم سانلا ٌجِرخَشِل عقاب كي هنو تنك ارفف ذه يل ارش ملفت للاهل

 ٍبِياَغْلا معلا طاَرِص ىلإ روشلا ىلإ نم لَدبيَو مهتر رتب ندب نائبالاةّرؤتلا ىلإ ركل ِتمْلُظلا

 ىف مهل ربح أدني يقر ةَفص هب امو نامي ثطع و لد َرَحل بلا ٍدوُمخَملا «(دِمحْلا

 َنْيِذْلاَن (ودْيِدَش ِباَذَع ْنِم نْيِرفكْلَل ٌَلْيَوَو اَدْيََراَْلَحَو اكلم ُئِضْرآْلا ىف اَمَو ٍتاوْمَّسلا
 مالشإلا نيووهلا ٍلْيبَس َنَع سن َْرُصَيَو ةرحألا ىلع الا ةويحلا وراتب َنْوبحَعْسَي تن

 ٍلّوسَر نم اَنْلَسْرَأ امو ٍقَحلا نع (ييعت :'للص يف تلنلوأ 80-5 احجَوع َلْييَسلا يأ اَهَتوُْبَيَو
 هواي نم ندي هم نما ُلِصْيف هب تان هون هل مهل َنْيَبيل ِهِمْوَق لِ ناس لإ

 جر خأ نأ هَ قو عسل اياب ىسُْمانلَسْر ذَشَلَو هس ىف (وُهيكَحْلا كلب ُرْيِزَعْلا

 فن همعيب لل مي ْمُهَرُكذَو ناَميإلآْولا ىلإ ركل تنلظلا نم ليون[ يب كلم

 ارك ذا ِهِمْوَقل ىسْوُم لاق ذِإَركذاَو مَعبِل هو ٍروُكش : ٍةَعاَطلا َىلَع ٍراّبَص لكل ت ٍتيأل ريكذتل» كلذ

 كل نرخ هنو تاذغلا :١ ءوس مُكَنْوُمْوسَي مي َنوَعَرَف رف لا نم مكجنا ْذإ ْمُكيَلَعِرْملا ٌةَمُعِن

 لِي ٍءاَرسإ ُىِنَب | ئف دلي ادوُلوَم نأ ةنهكْلا ٍضْعَب لَوَقِل 50 َنٌوُهِبتَسَي َنْويَحَتْسَيَو َنيِدوُلَوَمْل



 امج رسم حم 1 ا" ارب روس. !سرسمنو راي موسولج» نا الجريح ررشو رب رت نياك

 ْمُكَبُر نم ةالببإ وأ ماَعنإ ءأَلَب باذغلا و ٍءاَحْنإلا ُمُكِلَذ ْىِفَو َنْوَعُرِف كلُ باَهِذ ُبَبَس ُنْرُكِن
 مترف ْنيَْو ْمُكَن ديول ٍةعَشَو ِدبحْولاب ئيمب ْمُكْرَكَش نيل مكبر ملغ َنْذَحْدِإَو «؟وويِطَع
 . نإ ِهِبْرَمِل ىلمُوُم َلاَقَو «وَدْيِدْسَل َىِباَذَع َّنإ يَلَع َّلَد ْمُكَنَبْدَعاَل ةيَصِعَمْلاَو ِرْفُكْلا َةَمُعيلا مث دج

 ملأ مهب ههنط يف ُدْْمْحم مو ْيِمَح ءقلَح نم ىلا نعيم ٍضْرآلا ىف نمو مار هك
 َنْيِذَّلاَو َحِلاص مَْْهدْومَلَو دوم موق ِداَعَر جون مْوَق ْمُكلْبَق نم َنْيَِّلا اَوَبَنٍريرْت ماه 0

 مرطب ىلع حيفا أ جخجلاب ِتَل ْمُهْلْسر ْمُهَن َءاَج ميركل هللاآلا ْمُهُمْلْعَي اليه

 آم انْرَفك ان ةدلاقو دا ل هال قت نأ كر

 ْمُهْلُسُر ُتَلاَق ير ٌعِقْوُم همز بْيِرُم هيلا تعمم ضف نا كمر ىلَع هب ُمتْلِسُرَ

 تاومسلا قلاع رِطاف هْيَلَع ةَرهاظلا لبذل ِهِديِجْوَت ِْف ُكَّشاَل أ راكنأ ماَهْفَتْسإ“ .كلَشْْلا ىفأ

 والان يرن مالضإل كف بز نب مكون نم : : مَ َرِفْعَيل عا ىلا ْمكْوْعدَي ٍضْراْلاَ

 مشن ام نإ اولاَق ٍتْوَمْلا لجأ ُيَمسُم م ٍلَجَأ ىلإ ٍباَدَعالب ْمُكَرَجْوُيَوِداَبِعْلا قْوُقُح جارح ال ٌةْيِضْيعَ
 «|.ةنيبُم نطْلَسب اَْونأَف ماَنْصإْلا َنِم نزال دلفي ناك امض طق نأ نَوُفْرتلعوٌرَفَبدا

 : نيل َنكلَوْانح ْمُكلَ ٌرَْبألا نحنا نإ ْمهّلسُ ْمُهَل تلف ْمُددِس ىلع ةرهاط حم

 هرمأب هللا نابل ٍنظْلْسب مكين نأ آنل ُيِنَبْاَم َناكاَمَو رباب ِهِداَبِع ْنِم ُءاَشي ْنَم ىلع

 عناَمال ْىا هللا ىَلَع َلُك وتنال نأ آنلاَمَو بوني «دَنْومْؤمْلا لكَ للا ىَلَعَو َوُييرَم ةيِئعنا

 ٍلكَوَتَْلف هللا ىَلَعَو مك اَذأ ىلع اًنْوُمَُي ذا ام ىلع نريضنو البس عادتك دف كيخ د 7

 «ويولكَوتمْلا 3

 تر[ نكن نعد نو شى تعود خلا هللا ةمعن اولد نيذلا ىلا رست تملا بلاس كابا ةروس............:همج

 بانك يا نآر ثر «جمولعمولتدقلا تدارس ليتك يبت لاا ار مال فلا ميحرلا نل محلل مسب- نإ ناي 6 7ايذ"

 ل ال لاك فرط قشور ( ىكن امرا )حس لوب مجدنا( كرك )وك وكول مانق يآ كاتس كراج(! تبا ميس فس مت
 تارك داو لويد بل اذ دخت( عاب دوم لاو لدب .خلا طارص ىلا روف قلاب دروب كح نا
 تنص كا خلا هل ىذلا لمت الاودحإ روا عساي دوب حشاد ناايب فطع اي لدب لبي بيك ولوجتاس كس هكا ظفل) فرط ك

 < ل لول اع اكيد كح اييادشلا هد( تس ىلا ذك راك اك اجومءاد تبسي ولع اهاهح ذم عرؤفرموكللا اظفلركاروا لك اجو
 نا يلارت تنك ىت ذب لبا ذع دوا( حس اال سو: سدني دوا لقولتروا لولك ) جس اك كا بس جس لكي ني زوج دوا



 اطار 1461 لط مياربا ةروسم اسوا ممر ش موسرلج ء نامل الجر يفجر رشو مج رن نبل اك

 تك وروكل وفن تس( مالسا )وار كدشاوج ىف ركدشني ىلاكدتذ كا يندرك دوج تخف لوم ( ب تفتك 172 سورا
 ليك بيتر لوك مترا سياج لم نارك ربك ى ذب كو كول كي يد لاذ لك( تسار) لاكن سايد ل

 وم ائيب كس لاا هوروا) #دركن ايب كك تاور ي سكول ل اناوم الاو ف سايب قثم انبي لبن ناب كم دق نى ار( جررط سرك اهب
 بلاذ( ل كل تيسا) قو دواس اجد لوكوار كاهن انباي شي دا سايب درك كدا كس ا. اتباي عشت دثلا لب( لب ادم

 ( اهل نلا ذ مروا اجموكى وم دجتاس كس لوتاشن( ول ) ىقيا ذس مترك عقاب وددا الاو تسلح ( لهي تف ا) <
 دل الودي لص كرشلا سيروا لب ا) فرط كور( ىانااميا) لاك حس لوب يعد( كرفك )وك( لت ارسا قب موق قيامك
 رواوم را زكر( رب لوح ) و لاو ف ركربص( لبث تع اا )وج كل كح ضارب لن تربك وت ذب نس را نا و

 تس لو وكرف ليس لا داوم ن لد ل تكس نامحاوت ب مث هطاااهت اهكت س موقق ا نس وم بج( ع دايو تو لا
 تي زوج هنو وك قرابمآروا كارل ذو ل دج( رولومو )داب ؟ كن تل از ل لوبارزع هاكذاج لنا” وو قد تاي

 كدج ببساكل اوز كس تردطلس لك وكر فوج حس الاد فسد دكب اهيا كيا لب للم ارسا قبل اتق ايد الت يوكن يوكرف فس لونج اكلت لري
 رار تراب تبل كك لوقت ودركنا؟ قزاز[ تا قر كر اقن» ع يراه ث( باغ[ كارت فارما

 رك وال وشنكن يتقن وب زرو: سبت ل( ركالاجب تعاطارواريحؤنا/ل وتمنى ريم )يكشف مترك ) لك نالطا)اقتايكك العا فس
 ارهعرم ول( عاب دكت مل الو رب موه المت اجا ا اريمج_ ال ودا زمرورض ل بت” ع وف يار تقن يكس رك يلا رفا ورفك ) كى رش

 قر بع بس ئدآ كس رم ايند مام ةروا مترك امرف ىتكيب لس وم( حس مق يال دواس ب تاع تك اذه باز

 نلاناتت متايكرجي ( لهب ودمع لبي ماكس لوكول) ىلإ تافص ودون( حس قولك يا )حس ذاين عبس تا كرشلا قولى رك
 دقو وردا( حراص وق )دوضوا( دوج موق )واعروا حروف دق” ل كك د زكفبي هس منج( س كو رتل يفنتسا ) بج *لترتاك سكول

 سوليلو نسور لوسر ك نا لاي كس نا( تسجد كت رثك كن ا) انناج ليلو كا وسكس دْثلا لاحاكن متت لل لوم دعب كح ناد
 هتسرصق هاير ل ) ةييسد سد لطم خيا تاب ذا نس( سوعو ) ناوس( ركل لايم عناد ب ناهس ىأب )كس تس ةتاس

 لوم اب م9 رط كتاب تروا هس داك | ليت لااوم اكس تاب دج( داب ل وقب )اهكروا( كل ثاكث اكدت
 < قرانا ماهفتتسا؟ ع كش لبث داب كس دفنا لات ايكء هك لورق كس نلا( لين كذب لير بشو كلت مت ) لكن قيل ب للا
 هد ؟عس الاد ذك اديب كني زروا لاول امس آو( تع اعانوم لبث كت لوكس جو كف سو لكك لئلد يريح كدت لل

 رانك املج واح مالسا لوكس دئاز لم ) لاب كيد وانك داهةك ات ابدالب( فرط كى رادربنامرفىيا) ليك“
 ( 4س باذطالب )د و ليتك ببتر( لب“ اج. لك سا ق وقتل لورنب كج نم .يضيخبت نمي لو 2 اهون تاوم

 نترك تاير رواوم قدآ ياك ةررط ترام لوما يكا وسلس لا ل يك كولد مق كت( تدم ) تفو رقي
 قلل حلاو لوكا ياو كور لمت حس ف كاجول ىك( لوب نلا ليث نس آجل تجول سداد باب دامك ودوم
 فاه انج حو دنب للا نكي لين ىت دا ين ابق مت هك( لش باج هس نا ) فس لواوسر كس نا( ب لَ

 مكر )1 مك طارفب ساكت كلي لبيك شرايتنا حام تاب دواسات نمت 2( تدن) ناتو

 ؟ ني ركن دس رجوي دفا لك جس يكد يك يروا تي اجار ( داتا )اس ورجب وك لاو نامي أ بسسري قتلا را( نو سدت هددورب لح للا
 ءاذيا لبيد نس مد جس لام رف لاهنت اىرامج لبث لوتسار ست رامج نس لا لكا لاح( لت شسداكد لوك ب لاك هس راهب نك



 !ماحا رأسي 1 ابا روسء ابواب موسرلجم نام ااجر يسضتحر شو هج رت نامل ادن

 - بع يع انكر مسوربجوك ولاو نس كس وركب تشل دوا لي ركريص تري( فيكى راب ) ساه لاهنت

 تايحايكركذ لي لااوج عاج ادراررقاو لارا وو ككل مان كس ةروسول ميهاربأ ةروسسم ٠ 2 و

 لكفوزحءادتبم باتل يدرك راشا نارقملا اذه ومرتب“ هداي اني درارق قت ونوم جورلب - تع أح نت سيئ تس »و امس
 عمتارظلا سا قت ديا تعاد لإ رظروا» دايز تسبب لتوج تل رطلس نومازكر وافل رونلا ىلا تنملظلا نه <

 ةدارز عنو د مند اسو درفت الكب لاكغاي ب لا هسهوق ناسلب الااكدعاور ور وا تسايك ا يكل اعتسا رخيص اك

 تسيب باج "جس كى د لدين وذ لوصك ياك 1 ابو طتح نبت مكيلالل لومر ىف لا يجن ع
 رم اب دوا سس اج تك لزاث ماكحاو نر قل ش لونا ز بس يندب خل ةك#: قي كك رط كود كس سر روب وكت مرور ولا

 لكي لع كرو جوم كت اروص ىرسو و ل ل را ا ا

 نويل رعي انتانكابايكريتفاوكت غلى ى كل رلسلس لس ناي كيادك يبد باد نك يورك ذاع م ركل وطنك ترو
 راح كش ترواوب قرد جرا قطاع لاذ حن ماروا ت تيد ول - آ عي رةمجو لك اوس ايلا يكب اننا
 مهدات يااك راق لوا هس لتي مولاي 1ع ناي ذ سود يكب روض ماعد رك اهتايكايوملعاك وب ذ بسوي قو

 نا ناكل 00 هس لاائلو هش كابذاك كرسود نيس هس تاب كرسود »داي داءرفداشما فس يأ اطيل

 لمنح خلا اهيلا ىا مههاوفا ىف دوقفملا ديصو“ دوجوملا ديف ركشلاابكا بك - ىلا متركش نمل
 ترروص لا بانك س بضم ظئرغ تدش عررط لك “ ظييغلا نم لمانالا مكيلع ار وضع يروا ىلا نك لرل درك راشا

 نش 2 ا لانواافر طك ايار مههاوفا لع قك 2 يتروص رمد لد اكرر انكر مههاوفا لي
 جس لوقت وعسى يا ساد لي هك يحد سال دمك نادت يسارا ةئيسد لات وبك ابنا

 مدهي ةالسالا ل تس اج وب فاعم دانك لاسلكي حف ال مالس لاي ا !لوقب مكبونذ نم
 واحس سال مالسا ل يل كاهل ع هابشا- اك اب ومب ضيم مرج ول نب 0 رتل لورتب ركأ نكي" هلق ناكام
 ب احن كن ومنك والعدس مل لما كس رفع نك ن2 اوم امو نكس ا

 نمت ارواح لاروب: ح شلك ىلا كرارتبا ىف ةروسىا- ان اومبري ثمكب ىكاتلاسر ماا اكرعر و روس : كايأ طر

 لالخ سواهم نوم وفود دواس نايباكء اج ل ننام لات  نيذلا لخدا تي آروا نايباكا زمر افك خلا هئارو

 مااا ترى خلا ميها ربا لاقذاتببآ 2ك ديك ارواب دك ذاكديح نس . خلا فيكر ت ملا تعآ لس آ-لز
 ناو اضم بس نا و تعأ ”رث ارواح اهكايارج و نوم اكو اعمر حس خلا نبسحتال تيدعإ - لاد تابداج ايكركذ مقاداك

 د حياد لكلاب تبدس انمى بكن يئاضم ناك رع ماج

 ” نارقلااذه لزنا ال ول لايك ارتحا بحب خ- ير كج تس ركل كس ريبج ناي ديعسرمرج نا ....-......: يلو ضن ل اش
 كل تك شير قلع ايكايكل تسرك لع ىفاععلا ور نكي لوم لاذ: ايمجعا انارق هانلعج ول تيأرب للا ايبرعوايمجغا

 لوم لزا خلا لوسر نم انلسرا امو تيب آب ىبرعاذهو'ةيمجعا اهلك بتكلا لاب ام” مك



 اء حارب تيب 141ج مبيت اربا ةروسمارسيأور موسدلج» ني الجرييفثحررشو دل رت نياك

 وفول | فر رو ا ا : حس اترك يش لع ناب ى دق ىفيا ىلا ماي ريك 211 : عرش 3

 كب اطخر لج لاياغ كي تاي لاخ كيا بح ايا يكل يري دوط قوما راتنو لاوحا كس نااروا ذرب ا ابغا لبن لامك سي
 وذ كا [ كاجو تسايد لصد ل نتي فرط ير قر اسم وداي ذارم

 ىلا قو ةةجبس اج ليك راتبج كس ياهلا تنم جس صرنا لب يئارككر وا ع كور تعاد كج اب داج ايار

 قوم ترطنت ماي ىتاياروا<س مانيكير ىا كد كمي ركن أر ةيغانج- <اتاو الات حس هك راتوكل وف انارهل رؤ لح تعياذب

 تما كي آلا يك هكر هدعاق ىب قت بأ ا 1ركفس ماها لعم قباب ارب بس بج كش م اتا
 نارتو ساس اهلا يكل زان سس ىن نابز ىوق يأ يركن آرقك- ساس برع كيس 3م دقت ان جس مل اهاداسمج دكا
 ” هتايا تلصف ال ول اولاقل .ايمجعا انارق هادلعج ولو تع أل تلصف ةروس' ج_وغل اك تيصوصت كن ايزل رع كيك
 ب "نا ارقل ركض ارت عاري تنفو سا كول تاجايكى زا سن ناز ل ركن را ايل ماع تر دورنا لم

 ؟او مت لات لوك ب لوفي: لوو يف كرا

 ىلىك ا يندرج ياتدم لاذان سمج وفايز بس ىكاينداي سيقوم سضروص عود ىف كل ذان ممكن آر قدك لأبي لسن
 ملا رتوووس يموت رورض كر لوط لي تروص لبق قدي تساوت روص قرسود-احاج ايلركب توك اب كا
 دون باننا اكل رع تليصوصخر يب نوفا ىل عر وا كب قاب هس قدوم قدإل كت ملزم قزم كرو تس داع

 نور بس نضس ل نإ لا

 هذ رك فرويش لا زايعااكم ركن أ رةلشن ل سدوم يل كف ينصت وفن رثذ ترض ارياشرل انلاكز يشيب تبا
 - جس اتوب مولعمس . خلا هلثم نم ةروسب اوتاف تي ًاكايج_ه. نك

 توك كيس أك لا قف عفر صلكوج مق كيسآلا نركب حس ههوق ناسلساب ر ...: :قرفاكتماروا م وث

 وم ماع كل كس ايند ىراس كت للاسر كيس[  لئالد كالا امن كلارا اكدوا لايم لج صا جتا سكس بسر قك
 ؟ه تم ا#

 بيبا مول اج[ يزال انوم اخ اكتم اسس ف دم اخ كس موق لج« ماع تماروا جس يلوم اخ م هقاك جس ب بما
 كس تاوكد فرط كنتو وكول مامن نلا لإن تنك ت تما نكي ويا لوم تالت ىسنس لا داو لإن تل ات عادنب ليرصم
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 لقتل ترض اروا لير ىت كيل اوفو تماروا مدى اهنا ودك لت فيا قرف ل ءايبناس .صودروا ترضخ( ديلا |

 كس ىئ قلب ىف برك ترضخ دابة ل وقب رك اكس كابا لقت يأكل ارتحا ساكس دوب _<س ماع س موف تما
 دو ىا- لكتاب ذو يآ لب قوت للا لب ل دار قف اكسو ب ماع كيس "يس آرواجس قذالانو يكل
 -ايكدم تمباغ انو اكبضاج فالك لارول نوم طلغاكل وث جيس كس نلا تس ليك دوبي

 قاس طال تثحب موب اجا كيش ىلا لب ...........:ايك اك ذان لوك ل ناب ذ فر عض رص كرت
 فا ا سيو كل اؤ اب ذ فلكل ث تروس اكس ايام رف ب فس قول الع ؟ انقل و ومودي زانوم لش لوفي زمان ين ءاكيرك



 اما ارتي 5 "© ام : موسرط ن ماجر يسن حررشنو لج زن نبل

 فال تمت كب اكل وف تاب يروا نكسب لعتيف كتاف التخا عس لت ىلوم لسنا ناب ذ كيا لوك ل بي نارا جس اناجومم تب
 ' - تاو مب دتقروا و رفحا كب اج قري رجرد ىلا تدب" اكحا نابي ىلاجوم

 نإ قم ناو مقروز ف نق نا [ج قعر كج 2 ضع قلخناك ئاوبروا تدحاضو كم اك>ا كتل امج
 مودوا اوه لان مكركن رق لي ست جس انكسر رود سف رك معججارم فرط كن اب ف لسا لا هو ون تتوج ف اذتخا رك لب م2
 قوم قى جس بو كت ايصوصخ كب رع م وقروا عس و كت ايصوصخ ىلا زين نس تييقيتخ كف سم نابذ ى دق كيس ناب

 دوا برع حررط ىا_ ع نايزرادلام خيتو هدايز حس بس ل لوفي هدن مانت لك يعد نلاب زيف رع فرط كي لاه لديك

 هكيدلكوج لش بركس افك ناب دوا سدرك ذج عذب حس لوم ند دنس م انت ى اينو لم تع اشاورشن م السا لب رقت
 نارقلا ' نارقلا لزناَّك ىلا اهترورطف التاكو زج كب مس رايقلا كس هريغو لادا زرطروابجلو بللي اهق بيف اخ انايل لا د اير

 يرق تغل كولو روطم اع بسد تم اتسم ارك اق ايلي درك سلوك ادتبا لهي نع دب ل نر قمت ظال ل فرحا ةعبس ىلع
 -ايكا دانم دنباياك ير قتخلوكب سروا ىر لاب لاب ىداذ اريج و عك و ولاء حس

 نا ةركزاك م تيرطت ل نتن هنا اجيك ايعا فأكل كس دعاع كت لاسرو تدق كتر ادع لا

 ًالامجاورلد 7 سرع ك1 اهنا نكرم يصف اا كس وم تجبر شو بال "يحاصروا ترهشو تيما ل

 -< ااهباوركذت 0 . خلا مهدعب نم نيذلاو تيب آروا

 قت تسي لنيل نا كلاسك كك ركرم كدت كتيب روهقسوا تيمولظم لكتب كرس رع شرعنا م ارسا ب
 ني ا ا تاي م زع لب لو يدار تنح ليتر اشب كل ابق وع ك- كس نا ا
 كزو ل كلم للي لم نيظاك» »كاوا ةرج سلبا شالات لدحر

 ىلايعاك كن ا لترك دمجو دج ىلكروا لو تسد تس ل هاد كاهسدو ةسدإب لائاتسمم ل لباقم كس مالآو بعام

 حس لوم قتيوا ىلا ىلار ماكو

 كيلي يروا ركر دق كى قو ىلوم سم ىدقلا لين قتل رك نب تس لن شولكتمل ين تنس رب .....:ر كشر رص

 هد لركت نتن ارفلوج نكي ا. نو سرك اطع نيت وي ز لأ ادض س قر كركم وقوج كس نوفق هرمي راك اد انال لن ماك
 تقيقث؛ورلر وك ست ؟لثدصت لج تعاتب قلب هس باذع تاكا رداجتس لاهو رافرك مش باذتكس كدارم ندا درك

 هد كس ارق طع لارماكد قرع نسا هنا لس < اتركردق كن وتقوم نى ا د هوركوج ل ؟ سره شلي لكل اع

 نق كلوصتي وتود زروا«و-اندب ليبلغ حس تافت كادوا س امال ل ماكي رول كيتسا« يس ننتب ل تمت ا

 ؟س انو كت ىلوكل ب قئايند اك دارم ان كى اايك اترك م ياوجروا ؟ لباب حس اناجوم

 نقار نات لح اور غزل رف ون مك سوم لافو كا ا : نو للا لوصا ل تبرد
 اهتناوت حرر ىن فير وبلاك بسس كن ابراج يكل بن لبي تروصىكت دقيق” ياوكت انج لس كانط لناس اب داجايك ايبحررط
 رواخ طب ل رطل اتاك بس كك توك كبسات يك ولسا حرررط ا كيا ل وعلل نا 5313
 نع نرتب اوجد ارهانو ماكان لشكسسرج - كانو تارمال كاسل نياذوا لتر ع الك اك حررط ب كيا لي دفا ورب قرم



 اعاتب ت1 410جم طراق روسم!!عرسب وأ هك « نال اجريت ناك

 لب اي ايلا امرق ل مالسلا يلع قوم حررطت لج يسد 7 اونا اس ئاسو ا علاقد» مايا نس لونج ل تاءاقم
 هس رتشاب لرصد رواه رقي لب ارما قب اد حس تالاح كس نتن ايكرك ناك وم ولن نر ؟عنب سك متاعقاو ل سوق
 اد زول ركوراشا حس خلا مهدعب نم نيذلاو فرصا هقدروبش جرد سلا لاعاك وم قرب لك ردات عدم ريب
 مكتاي ملا تيآلكح شكا لابي - لح ركب اعااكن ا مت ولحم نهار اين اكن لجلب تسبب لي قدك [داات ىكيروا
 شراخت لش لاوأود لكي - يولع[ نوب مولعمس خلا مهملعت ال تء رواه مكن ااكدقاو لامك اتم مولخمسس خلا
 -ايكدم 6 مكتك ل فوداذبل_انق سيول انا كس ليت هتمولعمدقاو سرابغن كح لا اكسب باوج ايل

 خلا مهلسر فلا ميلر تاق قي 00 :انركبشو كل للي قاب ارونسبع < اييباانركك يش لي قش ىكادغ

 لك ورب نيل تن_ ا ينم ك_ ساه كت ل لاح كت ولن قرابه سلا ربادج كي شيب« وم 1مم اندم ولم

 اكن ذو نلمس آد لم سراي كس للا ؟ ساب دوج كلت لج” ع # راي كس سك قشن“ كلاش هللا ىسفا” كى ند وت كيأ كركي
 ام داهك شب ر كيا كيب اكل د هس دابر واس دوج وص ل رمل ترطف راض اقنع ا اكل سن لن داب كس قت ساروا الاد سان

 نيل كس لد ذي اكو, ةك رك أر جك ويك مت تع ركن قل هس داب لا نالت وم تك كلت للي تاير هك يندد
 سرس الن لصاحب« مكي وتد نع مكل رففيا اولا بركب فق تمبنى بادو: اج ركسس داتا كس رود ىف اءوركر اكن ا تس

 من ناعم مس مذ لس ىذاكدورصدوج اب كح دال مالا انج ل ةساهوم فام دانك ارتروا وو الع كس رجاؤ زروا لوقت تس فال ا

 -<س دوب لك قفانوم

 لش لودي رم م نقصت نكسر صنى و زيلخاك كح انوع يتعس خلا انلسرا اهو خلا انلسرا اهو ذا :تلاب [فئاطإ

 رصوو اذه حس برع بااطخ البهي اكمل آر قد انج - نان دع لولو للا نك ها اوال داو ع ون

 فرط ادترتنا نارا قش ملكا لاع- < لانك تبن نباتا لش خلا كموق ج رخا تي 1دلرعب حماولا
 -همسانوم لا يدك لع ليتك كدي رمل س لد ىول لكتاب لاي ؟ع تع

 عفن اروا تيب تكلم لكي تبيصم كي اند ولحم اقم كرر صاب مكنت نر

 ل نرى داس خرط كاس مرت كيرف رطل جس انو موتا خلا مههاوفا ىف مهيديبا اودرفتم اج ا

 - بيه سس بدا: بيميع اب بواب” عساي كر مرج ني ةتظوكي داهس لي حني رطل ىلا مرج لشمال نا

 ىَحْوَف ايد انتِ ف نصت َندْوعمَل وأ انِضْرأ ْنِم ْمُكَدَجٍرحنَل ْمهِلْسْرِل اَ هرَمك َنْيِذَّلا َلاَقَو
 د مِهِدْعَبَِم ْمُهَصْرأ ضْرآلا ُمُكَدَنِكْسنَلَو َنيرِفاكْل ,* :نيملظلا َنكِْل مه 3 0

 هرمو دييعَو فاَحَو ُىَدينبَُماَقَم ُيِماَقَم ٌفاخ ْنَمْل ٍضْرآْلا ُتاَرِئاَور مو هت االل

 هلل 0 راّبَج لك مسخ َباَحَو مهمْوَق ىلَع لاب ل سرا َرَصْنَمْسإ اس اَو ب ِباَذَعلا
 امره )ديد ءاق اَهيف ىَقسِيَو اًهلْخُدَي منهج هْماَمَأ ىأ هئآرو نم ّقَحْلِل ٍدناَعُم 2 :ديِنَع
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 ُةْغّيَسُي ُداكْيالَو هز 0 و ُةْعّرَجتُي مّدِلاَو حْيَقلاب اَطلَخحُم ر ؛انلا لهآ فرج م تي

 اَمَو ناكَم لك ْنِم بالا ٍعاَونأ نم هل هما هبابسأ ىأ تزل داو و
 دسم < السا

 د
 ٍردزي هذ

 نرد لادم تم ٌلِصَتُم ٌىِرَف هم ظْيِلَع ٌباَذَع نال كدا د زم

 هب ُتّدتشار ٍداَمَرك اهب ٍءاَقِتنإلا ِمَدَع ْيِف ِةَقَدَصَو ٍةَلِصك ٌةَحِلاَّصلا ةيلامقا كي لو اك ْمِهَبَرِب

 هل اذديملا ٌرَبخ روما بلع ُرِدَقيالا روم ءاَبَح ُهتلَعَجَف حْيِرلا ٍبْوُبُه ُدْيِدَش "فِصاَع مْوَي يف خيرا

 ِهطْرَش ِمدَعِلاياَوَ هَل نْرُنَحَي اَل ُىأ ِءئَش ىلع اّييُّدلا ىف اوُلِمَع اَوُبَسُك اًمِم ُراَمُْلا ىأ َنْوُرِدَقِ
 ِتاوُمَّسلا َقّلَخ هللا نأ ٍرْيرْفتماَهفَتْسإ ياحي طن 2 «مْوُلْيعَبْلا ُكاَلَبلا ٌللْصلاَوُهب كلذ
 ىلع تلاذاتر" مكاتب «ةةِدْيَِج قْلَحب تيم ذياشُي نإ قلي ْرِلعَتُم ّقَحْلاِب ضْرَآلاَو

 اًعْيِمَج هلل دعو ,ققَحَنِ ضامي يلو ئيالختلا يأ اَورربَو ديس هعورئرعي هلا
 ميس يالا ص

 ونغم معنأ لَهف بات مح اعَبَت ُمُكَل انك انإ َنْيِعْوبَْمْلا اووبكتسا َنْيِذَلِل خاَناَل اًوقْعصلا لَ

 0 وعملا يأ اَوَلاَق ضيعت ةيناَلاَو نيل ىلوألا نم ”ءىش ْنِمهَللا ِباَّذَع ْنِم نع نوفا
 آل صْيِحُم ٌةذِئاَ ُنِم اَنَلاَم انْرَبَص مآ ًانغرجا آنْيَلَع اوس ىلا ىلإ مكانْوَعد مكي ذهل

 ا هلا نحل لفأ ل جدو رمل يضم ل سيلبا ٌنظْيَشلا َلاَقَو اَجْنَم

 اكاَمَو مكتفلخأف نب راك ريغ يغونأ ُمُكَتْدَعَوَو ْمُكَفَدَصَف ءاَرَحْلاَو ثْعَبلاِب , ّقَحْلا َدَعَو ُمُكَدَعَوَهلا َّنإ

 هز تختس عك لأ زك ل بت لع قة زك شل أنو ْنَم ْمُكيَلَع ل
 هيخرصُمب معن آَمَو مكين ْمُكَجِرْصُمِب انآ آَم تاجا ىلع مُكَسفْنأ اَوُمْوَلَو ُيِنْوُمْوَلَنالَف
 لاقل ىف لبق نم هلا ْعَم ىيإ ْمككاَرْسِِب نْوُمتك رش اَمِب ُتْرَفُك نإ در وح

 ٍتْحِلْصلا اوُلِمْعَو اَوَما َنْيِّلا َلجْذأَو لوم مْوْهْملا ٌباَذَع ْمُهَل يفك َنْيِمِلَظلا َّنإ ىناغت

 يللا ايف ْمُهنيحت مهَبَر إب ايف ُهَرَدَُ لاَ َنْيِدلخ ُرِهْنألا اهيْحَت ْنِم ئِرْجَت ٍتنَحج

 هل قبطي القافا رض قي تملا «ديلَس اني نو وكمل

 تؤ *مؤءاَمّسلا ىف اَهْنصُع اَهُعْرْقَو ضْرالا ىف ُتِباَاهَلْض ُهَلّْنل ئ ٍةَبْيَط ٍةَرَجَشك لل
 ِهِلَمْعَو ِنِمْؤُمْلا ِبْلَق ىف ةَبِباَن ناَمْيإلا ةّمِلُك َكِلذك ِهِتَداَرِإِ هيَ نإ نيج لك اَهَرمَ اهلك ىطغُت
 ْمُهَلَعَل سانلل َلاَثْمآْلا هللا ْنَي ُبِرْضَيَو ٍتْنَ فرب ا ب اعتني

 ليا



 مساحات يب 1416 3 ب ارم[ قر وسي | [سرسكو رب وسريع نيم صر هيظتع رول 2 نبل
 ا ل 3 ا 4 رو 000 هاا ما لا 23 دوم رم كر 26 ةريمر

 ةلظنحلا ىه ةثيبخ ةَرَجشك رْثكْلا ةملك ّىِج ةثيبخ ةَمِلَك لْثَمَو َنئِمْوْيَف نوظعتي م9 نورك ّذتَي

 1 0050 ل 2 ماكس دك راع 06 همقرم 0 ءىووب دك د ,امم رى رم 00

 َتاَبتاَل رفكلا ٌةَمِلَك َكِلذَك ِتاَبْوْرَفَتْسُم 4:)ِراَرَق ْنِم اَهَلاَم ضرالا قؤف ْنِم ْتَلِصْوَتْسا تشنج .
 - 8 3 2 8-5 7 ٠ ست لشوارع مو 8" ركز و ل ل قا ل و 0 100 نا ل ا 3
 اينذلا 53 اىف ديح- وتلا ةملك وه تباثلا لوقلاب اوما َنيِذَلا هللا تبغي ةكربالو عرف الَواَهل

 ّ_ٍ يا وصخ با وي < يغار تأ: ايما لنا -“ نيد "ع... نع ريتص صلح و 3 0 ؟ ياس 9 م

 ىف امك باّرّصلاب َكْوبْيجُيَف ْمِهّيَِنَو ُمِهِنيِدَو مِهْبَر َنَع ناكَلَمْلا ْمُهْلاَسَي اَمِلِرْبَقْلا ىف ُىأ ةرخألا ىِفَو

 , امك ردن ال نْولومَي لَب باَوّصلاب ٍباَوَجْلِ كْودَمْهَي الف راف نيملظلا هللا لِضُيَو ٍنيَحْيَشلا ِثْيِدَح دة ل ل ل را و ف ل
 «ءوعاَشياَم هللا ُلَعْفَيَو تْيِدَحْلا ىِف

 بم داع أ 2 لإ ركرجاب لاك رورض حس 5 نيا لص ابك لواوسي سا نس لو رف اكروأ ---.. 0

 لح سلا ور كك الب رورضولا( لورفاك ) نومأ الف نا مت ب اكى ل ذان كو فس بسر كس ناري لولوسر نا لب [ش ول لاش( نيد )

 ارم( انركداب لع نا رس لا ليتر وادادما راهب ) ب كس لي ركاب لب نش رس لسا ليمتد عب ( كس نس وب هات ) كس ناادوا
 بلطى رم نس لور رواد ايكر أ حس هربت لك( بازع) رواارؤ تع كوالا كم_اس )هرب ور ع دامب 2ك عض

 ( فلاي نق ) قرض( لاو ذكر بكس تعاطا كدطلا ) شرس نت ( يمدد سدثلا فس ءايهنا لن ءلب اقم كس مق ا)
 وباج اك اجايد( لايدالوك ثني ىل يايا دوا( اكوج لاو وو ليي سنن ) جس مث( نشساس) كس آل للا سوم درمان بس هوت كأول
 دبهدايز )كة يس كرك نوح نوه وردا( كوم اوم الم حس ببيب نوخروا كوم اوم اني, تس ثيبي كس لوي ىلإ رج ) وم بيبي دعا

 زلك حجو كجم د دوا ىراوكا )لح تداجا حس كس دوا( اكد كشك نيني الر ف بايع قفل يوكل

 هورس ليل 1س فرط, م( ليج للك ا طعس حررط حرر بابسا كس تروم يلا) كس [ تسوس لارا ( اكره رك شوك

 عسل لستر وا تسوي زوج )كوم انعاس اك بارع تنبأ( دعب كس باع لا) كي ل ارح وا لاك رم حررط

 هذ #«راكدس قرص, ردسي ) لاما( ليت )لس نا( جس لدب آب ءادتسي )لايكات !اكراكددو ب نيبسا فس لوكول ننخ (4

 فاصرلا ذإ حااومت هنو زيت ) اج ل! ثا اومج تاس كس زن د كس قرن زيتا رع اكدكاد تبت جس ما لاثثم ىك( ننا ني

 هلي حس لش لا( لو كس ماكل ايند) اياك وكول ناوي دج ( ىادتبم بس رم ر ورب وا كح لئن كت ناشف اك امك دك

 < #ب يي( تسجد كف ساج ساي ن ناميا نت ط راك ا كس لوم سنو كس باث ندب لس( رافل) نا لك
 ياني كفل يف لك يوكن ذرؤاوك وفانسآ  س دفنا ل( جس وير قل اهظتنسا! بطاقه. تتكبد لا نايك ) يئارك كارو رود

 ولارخانركاييادوا ع ددكاربي نولي كيا( اجب داببت )دوا درك افوكبس متو اي ووركا( < قلغ قلتو قكب )<

 روا لاو ك لسا: ال اظفلاك ص, دعب لح ساروا لابي روا قولك راس ) كح لوم شم بسو رب ور 4 دئلا وا لين( راوشو ) لكم

 م كاونج لع يندرج لس 0 نوأول لس جرو اب( 4 متم داخ) كول كس جرد لس ومجرب ( < توب كة سوم قع

 اسود روأ جس يثاب نلبي )؟وم علَح رك ءاهبارام حس باع كس ثلا يآ مايك( كام ع اي ) كس لاو لع كي كاب

 هي ىرابمت) 2ل_اكز دار لوك ل هس دابق كت 3 لن هاد لولاك نكن رام ثلا كا لب"( مدد )هد( < .يضيتب لا

 كح هسدامتاك رطل لإ مارب كس سراج تر وص ل وفود لال شيب ليي ور هدو ليل ليتم ءاوخ لبا نايل( دنس ركل امنجار

 دبا"



 احا طر تم #1 16 فج مكي ارب ةروسم لرسم را موسد لج, نا الجر يفتح ررشورممب رت ناله

 لظو لب منبت قر وا لن تنج قرا ) دع لصف اكث ام دمك بج كلو ناي روا حس لأ راكطج ( حس دئاز نم )

 هو لب _ قلت زجر وا تمايق )هت ايكه دعو اين مت لاهترقلا بشاب كح( كس لوم خت ساي كس ناطييخ أثروا كس لب اه
 يمت ارمم ات ايكف الخس موعود را ك 1مم يق ) ل هت ايكءدعو حس مقل لروا( الدرك فس ىلا

 ابار فس مقومات يالي وكم تف لعكس لسا اوس( تكسر كر وجب قرادعب اج ىفإ لعمل هس دئاز فاالاقق تامل روز وب ردا
 نوم انلس جف ولوايرف راهم لش قت ندد كح حرآ ( هب خخ اء انبكا ريم )وكت م اطءوكيسآ ثييسا دو: وركن تمم الم كش با رئي -ايل نلا

 زازا ايقو لت ( حاسم نك تح رصمانفل )و: قلع ركوب ىريم ٌتشروا( لح لودي دات )

 ( < لاير داشرا لم ايند) لكي تس نتا( اعكر حرت رشد اسكس ثلا كن فس م ) جد يس هدا رق يرش اكذلا كن متم لوم

 لونا او تكس ماكل يت ف لوم وا كش يسال نامي تكول وج دوا جس باذذع كاندرد كاذب كس كس( لورفاك ) لوم امن اق
 هررقم لام نيدلاسخ )كل لور ل ىج ا شيم حس مكس راكودورب سا - كلوب قرم سر قيل كس نت نوم لقاو لع

 رو فس بأ ايل ذم قالسي "كوب راكي كن اعد( لع لب اروا حس فرط ىك وتشرف روادشلا كس كح نا لابد(

 روك ) كتعا كيامدكى ( هللا الا هلل لهل حس لب كح 0؟ لاف نابي لاثم عت لاقتشال( باعد )ايك
 كس دافور يا تفورم لإ لوم ليل م ناس اينبشرواه لو ى بوف( سن نع ن0 زج كتب رن عضد( ع

 ان نر لكي قارا لجل م يلق نسم ذج كاك نس اكيطدلكل اح كي < اتيداتد) نكاد لجسمك

 ليقوم ب وخد ول تس تركن ايب لاما ثم كل كس لوك لد فلا( سب د اتم لسأع سسا تتطور لج كبس و تكرم كى جس اناج
 نثز 1( اك رثيس) ترد ادكليا بي ايكل شعل ((رفك ماك) كودو( لح آل نايا لس رك تعين ) يحب

 كي قلاع ار فك مك لكى راوم اي رداؤارت ) سئاوامج كك كس لا( ايجي ثاعكاا اه بج)وم لكوتكدج كى اهيوا قت يدا كس

 رواقامجب ههلر ذ كس( ريح نملك ) تاب سال ولاو نامي لات( تاريورت د 0 نع ل <

 هدول لب ركشس لاوس لام راب كس مندل نيب ددوار كودو بي حس ا تش رف بح لثربق ل ) لش تر رول يد جسد ىزبفم

 كوول )< اجدالكرك( سورفاك ) لونا رفانروا( ساجد شي حال اهيبجد كح ليد باد كيت رق اهيا ىلا

 -ج ةركساتجاي دج اردا( ساجآل  ثع دع اهيبج_جس لفي تح لكيلا 1س لكي حسنا نيف

 لئر ا يتقارفك ل كلك ف ءايبنا لكالاع- لين تكول ل وا فرط كت لا جت لكوج دوك يد وعست أ 7 رو
 جس انوه لئاو لير فكر وا تدور صدارم سس دول ايل راش فرط كب اوج ن_ قتل زج كس لااا هك

 بأ فطعرتويك ليزي كل اكل !لاوود« فو اكديكو كدشلار وا فوخ اكرشنا لوب مولتم سس لا دييعو فاخو

 ل احرك تملا لد ل ل ومب فاكس سود

 كل ونود ذح ضتروا اج لانو افرط رافك اب اج ل اثول فرط لء ايبا ني لاا قل بريك لا ١ وح تفتسا
 لمت اوحصسفستسا لك تروصىرث آل اك نحو التم لج طق قت لرش تويكس لانو فرط كير قف لتر وا فرط
 اهلخدي لمي حس اك كس ف رككسرو ترلعاك ا ف ماطعرسفم ىققتسي واو فطري ىحواف ل لالروصليكروا فتاتتم

 ل اج اناب رقم يلع دز وخمس

 ههجو ىوش هم ىند اذاف هركيف هيلا برقي ءام وه كلاسي اور عر ورع سة ماناولا نس اع ديدص ءام



 عجاف تي 1417 موسرلج نا الجر بضع رشو معجب نيالا ماريا روسءا اسرسكو رأي

 مه ءاعما عطقف اميمح ءام اوقسو ىلاعت لاق امك هربد نم ج رخي ىتح ه ءاعما عطق برش اذاف هسار ةدرف تعقوو

 ىلتي اميف ىا- < فوزجربتىءادتبم ا كي هني وبح لثم- لو نكس كي روس آس لثدادطا ظفلي هئارو
 ومرت دام رك ر واو لامتما لدب مهلامعا رواو:ءارتبم لسكس يبيك 2كرسد-<س دفئاتمل مج خلا داهركر وا مكيلع
 بخ كارز قرر اتم كك دز تاو ناار ع ماكشتلع ماي رز يونا للا لامعا

 تيادررك ا ييج_ كوم اك إلف وفود ضاخروا ماع دوا ينم اك اول او حلوب لاو لبي من فرص إي مالكي انيلع ءاوس

 نوربصيف ربصن اولاعت نولوقيف مهعفني الف ماع ةئام سمخ نوعزجف عزجن اولاعت نولوقي مهنا جى“
 روا اجاب الحب ناطيشخرب ل اك اجاياعجر ماكل كيا لم مث“ ناطيشلا لاقو .انيلع ءاوس نولوقي مث كلذك
 30 نك 1

 دايرف ىقث خارص_ج كل بلسوزما لب عرس لاي درك راشا كلك مكشيفسب شم مكخرصمب اناامه

 : 02 < قربل يقر ث سال ب باو
 هللا يار فذ ترضخ[ نور كاك ين تس ا رقع نبا ةلخن- لين قي ورم سباب ىلا ماع سس ىلا ةبيط ةملك

 يدرك ر ورش كرو م لاقشرد فس لوول ؟جس تدوس ناك و5 الت لب لو ةيسددجت اسكس تخرو كيا لاثم كن قمل

 2 اهل سنوي كل لا هقدج نك تفو سا لع ركب يس[ تشرد كرو ورك ايل لو سر لل تس امرت نبا

 مترك !ردهي نلاجج اركان رقة اكل لو تنص اعل رك تررزغحرج ا دلاو كيسا بحجب فس ل جس ١ : اعين راو دال

 لت نقود ن لكس نانا ةر ل ترعيت قيال

 هيي تخروو رول لاب كل بن تس اهرفاىلا زف ماءاروا_جساي د لمى اموداباي هايد ل ديباج نسيح لسك
 بهسأتل نر تقال تر دوما تل ل هدو وكح تكرر و قرب سرا رواق

 لد رواه لامك الج ىكككى امثمل< د توم راكي اعطفوج < دارمثخرداكو ةايجروارثس ةشيبخ ةرجش

 -<اتتتداداك

 ترطيب لب 1 37 قش وثاني للم ن ينل كح اماج جر عررط لا لبي بولقن ابا يي يعد هللا تبعي

 جس داشرا ل ثمب د عرج انج -هبساتنبد مق تباش لش باوجو لاوس نير يككى ل طر بقروا ماسلا مكن وعمل ل 0
 هينايف هدسج ىف نمؤملا حور داعي مش هتزانج ىف ايشام ناك نم لاعن عرق عمسي ىتح ىتوملا هللا ىبحي نيح
 ىيبنو مالسالا ىنيدو هللا ىبر لوقيف ؟كليبن نمو« [ثلديد امو« كلبر نم هل نالوقيف هربق ىف هناسلجيف ناكلم
 ناكلملا لوقي مث خلا اونما نيذلا هللا تبقي هلوق كلذف ىدبع قدص نا ءامسلا نم دانم ىدانيف تب دمحم

 ىردا ال لوقيف قفانملا وا رفاكلا اماو انقومل تنك نا انملع دق سورعلا ةمون منو اديمح تمو اديعس تشع
 ىف نم هعمسي ةحيص حيصيف ران نم قارطمب هنابرضيف نولوقي ام لثم تلقف ائيش نولوقي سانلا عمسا تنك
 تيلت الو تيرد ال هل نالوقيو نيلقثلا ريغ ضرالا

 هد-هجهلشسل عع ل م ع سل م ع ص م مس ع

 ىك ىلا رفان لكادض حس نك نتروا نوم داك اكل وم اكهتتاك حس خلا نيذلا لشه تأ ل ذاكب اع ورا تس خلا



 مي ساحر ب 14 7 طر ياة روسء اة راي كو موسلج» نبل الجر يضع ررشومجب تنيك

 نوم باولو تاجش نت كس لاما لبا لباقتلاب كس رافكل ع خلا نيذلا لخداو تعآك 1 (التانوئنداراكاكك الك
 قارب لامجا كرفكماكروا ناميا ياكل ع" خلا هللا ب رض فيك رت ملا تيادعإ كلذ 1 تمايقو تلاسر لا جسد
 -<س قدا ّفاءرفنايب تاس لاث

 تك نايب فصو ود كس لاك اج ايالي دباوك ومن 0 : كوم اليت لاح اكل وبن“ ظ95 :4 نرش

 2 لك_ رك ونبأ لب لتر وصود لك فس إب رختاس كيا نوفشو لوو داكيال سرسد هعرجتي كيا لإ

 تسب تروصرسود اي دامرف داكيال سس رابتنا كس فس تان نك بسسروا يدار هعرجتي تراشال ةناعتان ادام

 عقدسهادا طاب تك ع رجسيروا ربا لك اي نانامرف داكيال ليام 21 لاك .6 اج هدركض يي هك دبا عدول
 .٠ - هكس يل ركع اجاب دنجرب نك 6 ةساجات

 كر بج كح لاي تعا لفن ف تس ل نا قف اكد دج لا - تس تس رك ايكرل هب هع ماكي لن نادك تيس الك دافك
 - لب تت وف لفن ف ماكي دل نر كى رادن ربم_انرك كر رلص_انركو از وك ومال بج تنس لئتكتت ترابط كس ناك دوا قب تمد
 رش لات سوم تس ركرظنرب لوصاك لا من انس د لائككتعا ماكي ل نتا نا جس تبل دب طرششوج تس بو قدوم ناميارل
 مل انكي اكن ا ووانتتعا لس هنو لح لالا ح بارع ليوا ل ليش 1م اك رامب لامعا يق لوم ترآ ئيفلاب دكاخت سوم

 ؟ لاوس ايكاكب ا طعري عبس لاح بسحب انوع هدغزهرايود» ليج وت رخآ

 هذ مس كل نكت كوك يرى ...........: كوم لب تمد وص لوى كت اين كرافك ترآ
 نلارلييضرغ لس نك رك رافس ىرامج قكروبتس وسيكس طا روا كس لبن 1م اكهس رام هو لوم ترف رك < ايكرايتظإوكاتقإر ط لا
 ملا تيب: نوم عروقولا نكاكت رم ايقروا لبي - خلا نيذلا لشم تي 1 نوم ماه لك راك امما ناك كس ذس كر ودوكت ابيب

 "خلا ناطيشلا لاقو تي؟ ايده »باوجفاصاكن اطيخروا ل خلا اودرو تع اندم ثم آراك كرفكن ي رباك روا لم خللا رت
 -ك لب اوم دنب ار مانقكس تاج لبي ترف اك سي لس ح اك سند ساب داج ايم ناي ل

 روفر تاب نايك لت ترفع - جيلا هللا نارت ملتي ..-.....:<س لاج كرد رقرب تزن ديفم ل اينو
 لوم لاريروارصققم ع وم كك وس ىلا كيري أ لاني حس رصقمو توسان ىلوجر ناضل بر لا

 رك وبك أجانب تاس تولى لزج ب كن يي ذو ناس كوم جس دود متركارججب وم قمر الغ قت جيبو كل كس تيل

 رواراكيس ضكق ولف رشاروا ىذب حس بسري ى اينددواو من هديشول تمول اخ لوب شهب قست ىرابب وخل ناك

 ىببم ناوف اوما ريحتك اك ويك سدرك اءاس اكشن دهب كم دقن كيأروا د كاع ليم” لل اي هوركاا دم لك دانب لوضف

 < ان اكتمعامج تروا عنج كس ارواج اناج ثم تس اوه نديفم تدع ان جكس

 دج اهكرايقفاو كا ذيب شلت ل اريبج_اكو كك باتو م اهظتنسا يرد نرو - اكس دير ما غيسسا ماههفتتما لبي خلا

 واسر سود لات رووا كلن كارلو قي  ناطلس نم مكيلع ىل ناكامروا

 قرسود لولاك عررط قلو لانا ناطيخمك اج آ لطم )وب سس رص للا لبد سدرك ركل قرب رك تبي دكا



 . م ماسر مع 1416 مت اربا قر وسءاطعرسمنو راي 18 موسرلج, نين الجر يظن ررشومب نياك

 2 وى د لب تحاسب رج ل علَح ركبيوكن انا نيل يشرك س تبغي حس هرباشم دوا صرصن لب الس ينج سئاف يل

 ل ر وص ل ووو لع خلا مكتوعدروا ّس 1ل لبق ترث تاعقاد كب ات بو كت ضاحك ل وتشرف تبلا_لب تع ركبع آي

 وكر نلع اربي توكل ويمد أح تبي لم تلفو يأ كيادوا ارك اولا حس ل رز لح ترصد إي اك روت ناطيش هارت نع نلكاو

 جس ليما لصد لذ

 فرط بو دب حبس كركم خلا اوزرسبو تع...........: لوم لاك اراك ورم ىلومب لبي تاخآ
 دن ماك تس حبو لش ىف اووخروا انركت دع اطاو ديلقل دنا ىف لاو ويم نوماشدابء لوريم اء لورادرس هاك يا نجس هراشا
 دارفا روز ند كس تمم يق ؟ لذ كح اب حس ترك عر امن لام اوم لس وبر وا طافي ايلا دايقب قدي بس كي ءارحكانبيإ

 83 ورك اجب ارامج تس ذي كى إلا باذع آى ى ورع قرابة من ل 0 سيبك لو اوس جا نيا ماو#ر وا

 كب زا لايق ف رصد روا كح اوتو رادرصدكس ماوقوجج شيل رق ؟ لب اجيب حر رط سك بت م:. ةكاجب ليتل يساددخ مثل م سك
 , اهنا مرق لب تفلاخ كت ود السا فس لوبا بسحب - كح تس رلى دنباي ىكدقتب رطو روط لحس ىلا دتشاب ماركس برع
 - ىكاقورتج كانا ذب مات

 لبس درج ماتم هوك اذ ري نلايتي كرفكر وا جس ىقتمالسرساترسد وكل التر ب تسهصوصتخ كن اهيا لبرج فس نآرق
 ى الس فرطرب لابودوا- كوم كدتز كا السدو كيس ل ارظ ل ايامغددإي نحس بسس تاب وكم لل لش ضرع كس لن
 ْ - لل دلال اياك
 ةامجر دا ميسروا حس رباط نوب هدمع كرو وا اهكع خر ووك اأ )ابل اة اج ابك ل سا اتم لير دانت لتوج لظح ش

 اكس د مرق تباع لع ايد كس نااميا لا عسر للا تاناصقنروا حازم طك وفود نا دوا بس رجاطظ قم انو هزه دبووب دب طاح
 تا ةلغ ترث ارو لإ تسد م اقري كايا كتصد لس موو روأ توج ليكثارم نا اكل ارك كس ني شوت انجل < يي بلطم

 ب ينو كس رافك سابقا كعاروا لش د باوج نكن اانا رواج 3 اكتم الاوسكس نب ريل بر بق كس ب بلطم كنيس د مد

 -<جسايل داك تم ايق ارم هس ترث آن تروا اك اه ايل بلطم كنج رهاركل ع ترث آروا

 باوجو لاوس بقلك انكسوم لاك ب لب تروص ذل وكر لاوساسر بقت يابا ............: لاك اهخا كيا
 رك ربق ل اوسر يف كتي[ ارب كوب وم لازان للتحميل ةروسي دوا اوم لمتد يبط دي موك تدر ضخ نرخ
 - و 3 حررط لك

 ارسدددواو بحس رابقفا ل تايرثك/ نوم لكاك ةروس ل ارواومج ىف تبب ايس نامي كيا ل ةك وج باوجودك لا
 نص كاد تعأل ادبلا_ لوم لح وم ارعب لأ“ م هل ترث ع ل اشور ووو تم اقر وارآروا ماع تهب اريك ب باوج

 2 ايلكاباركرك آل يب هبا مل اكل اوحا ربت مو جس سود كس لا ا امن ايل ايد د ل تركو آ نمل 6تمايث

 نلئسنلو مهيلا لسرا نيذلا نليسنلف_ت اك ايان رف انج جس تباعانوماكل اوس لب تمم يق سس وص: 5

 تدافكروا كة اج َلارفد كنا هس قدت تب كلش شارو لد يفاس آب باحهسس ناميا لما كييف نيلسرملا
 ياش لكي ديت سر بق تيموصخق لخأيتيي ؟س اك بداري حس ربقلا باذع ىف تل زن وا اد: باتكب احتج



 ماحس 1 جاك جمعت اريا جر وسما عرس رب كلف موسدلج, ن الور يس 2211101

 "دهس لظار لب موف تسخر

 - ليي رواا وسلس كزادتاوسورو زاكن اطيخركاوب مول يس خلا مكيلع ىل ناك اهو تأ: :تايآ فن اطل
 ايد تارك انك الف ذس ناطيش« لي دك ايدل س ليم حررط قل ركوب زغرب كل لا اكس ارك يو انك تس كلمت بد

 ْمُهَمْوَق اًولر وُ برك زا مم اً اَهَرُكَش ىأ هللا ّتَم تمد نيدلا ىبلا رك رن د ملا

 همز ٌراَرَقْلا ل َسْشِبَو 00 اَهَنوَلَصَي ناَيَي ُفطَع منهج اله «موراَربْلاَرَ ْمُهاَيإ مهِلالضإب

 مهل لف مالشالا نيد" ليس ُهْلْيِبَس ُنَع اَهَِيَضَو ِءاَيَلا حتفب اراض اًءاكرُش !ًداَدنأ اوافقك رمل

 اوُمْيقُي اَونَم ها َنْيِْلا َىداَِعْل لف سؤ راثلا ىلإ فج ْمُكَرْيِصَم َّنِإَف اليلق مك اًيندِب اًوُعَتْمَت

 40و للخالو هيف هاف عيب ال ِمْوَي ناي نآ لبق ْنَمُةَيْبالَعْو' اًرِس ْمُهقَرَر امم اًوقِفَنيَو ٌةَولَّصلا
 0 "لان َلَوْنأَو ٌضْرلاَو توما َقَلَخ ذَا هللة مْويَُم عَن ةقان ىآ لاحم

 بوكر لاب ِرْحَبْلا يف ف ىرجعل َنْمّسلا كنفل ْمكلَوْخسَو "محل اًقْزر ِتْمْتلا َنِم هب جّرخأف
 دوي "نيكد َرَمَقْلاَو َسْمْشلا مكلَرْحَسَ (وزاهنألا مُكلَحَسَو ؛ هدايا ِرمَأب ٍلْمَحْلاَو
 نم ْمُكلاَو ِهِلْضَف ِْم هيف اوت (جوَراهنلاَو اوس َلْيْللا ُمُكَلَرَحَسَو ناَرئْباَل مهل

 اهدَع اوُقْيِطن ال اَهَوُصْحتال هِماَعنِإ نعم للا ٌتَمُعِناوُذْعت نو ْمُكحِلاَصَم بس ىلَعفْوُمتاَساَم

 َلاَق ْذإ ردا َو هِيَ ومعي ِرفُكْلَوةَيِصْعملب قل ملا ربيع عج راَفَك مْوُلَطل ٌرفاكلا َناَسْنالأ َّنإ
 هيف ُكَفَسْياَل ارح ُهَلَعَجَف ه ءاَعُد ىلاعَت هللا َباَجأ دَكَو نم اذ انما ةكم َدَلَبْلا اًذه لعلا َبَر ْمِيِهربإ

 ديل نأ نع بو ند ُىِْبنُجاَو اح ىلَمحياَلَو هدي ُداَصُي الو دحأ هيف مْلظُم اَلَو ناسا مَ

 ىلَع يبت ْنَمَف اَهَل ْمهِداَبِمِب سانا نم اًريِبَك َنْلَلْصآ ٌماَْصآَلا يآ َنُهْن َبَر دو ماضل
 ىلا ا هلع َلبقاذه هس يجو رْوُفَعنإ َيباَصَع ْنَمَو ند لهن مام هَنِإَف ٍديِحْوَتلا

 ُىِذ ٍرْيَغ ٍداَوب رَجاَه هيأ ْمَم ٌلْيِعنَسإ َرُهَواَهَضْعَب ىأ ىَتْيَرُذ ْنِم ٌُتْنكْسَأ َّىنإ [ انْبَو َكّرْيلاٌرِفْعَياَل

 دي لاف ةولَصلااوُمْيقِل اب نانا لق كان ىذا 'مَوَحُمْلا كتب دن اكرم عَ
 هي تنحل ذل دلو هع هللا ىِضَر اع نإ لاق مهلا نحن هدكنو ليعت وهف سانا نما

 هيلا بئاطلا لب لف دو (ي)نوُرُكْشَي ُمُهْلَع ترث هلا نم ْمُهُفْرْراَو ْمُهْنُك سانلاَو مْوَرلاَو سرا



 "11 رسمتي 14" هسرلج, نا الجر يفلح ررشومج رت نامل هاربا روسءا اسس رأي "هه

 ىفالَو ٍضْرآْلا ىف ِءَش َةَدِئاَر نم هللا ىَلَع ىفحَياَمَوُنلعناَمَو رام ىِفحْناَمُمَلَْتَكَذِإ از
 ُيِناَطْعأ ْىِل ّبَهَو ُىِذَْلا ِهَلِلُدمَحْل ار الحا ىلا هيل نب وي أ ُلِمَحَي (جعأَم

 ُىَبَر نإ ةَنَس ةَّرْشَع اَننْيَو لَم لَو لَو قطو هني ِنْوُعْسِتُو مست ُهَلَو َدِلَو لمع 100
 مالعال ُنِِب ىو اَهُمْيِقُي ُنَم 22 ْنِم لع َو ٍةولَصلا ْمْيِقُم قُم ُىيْلَعْجا ب بر رباع يي

 نيتي كآ لب اذه ٌىَدِلاَوِلَو ٌيلْرِفَغا اَنَّبَو ُرُوُكْذَمْل (.ؤياغُذ لّبَقَتَو اَنبَر امك مُهنِم لآ هل ىلات + هللا

 ١و تشي مْرََ وَ َنيِِمْوُمْلِلَو ْىدَلَوَو ادَرفُم ُئِدِاَو د ُىِرْقَو هم ُتَمَلْسَأ َلْيَقَو هَلِلاَمُمْتَوَدَعْدَل

 5 ظ ة)ُباَسِجْلا
 رافك ثم )الاؤ لدي عس تن ن ار فكك( ركل ) تن ىكدقلا ل وبن املي لنا وكول نا نس ب اي 2000 :ممج رز

 تب رواد كك فاد( جس ناايب فطعر) لع من” ل_اراحااج ع( ىان) تكالب( ل كرك وكم قري( نس قير
 نييد) ا( حس ديتاس كس اي ضروا ين لس كدب وكل وك لاك اج اربح ليرش) قنا اسكس دشلا لس لوبا روا س اناكحت ارب لك

 كثر زدداناك اراهتراكم ار 44 تس زوم ف اند )ول تدرب لسد اقام ا كت دبك( تل ن7 يآ تل تسار 4س( مالا

 سايد لأ ذس مككبدج دوا لاسر ىدنباي كذا دمك كح امر فيس 12 نضع رتل ناهي نتن ردع هبت

 هئددا اكعد ماك( ييدفا) نيد نيل ناك حررط ىابستب كهل حس فس [تتفوايلا لور ةرل ع رزق اراكش اروا هريشول حس لش لا

 س يوادولايكاديب ولن ث دوا لوفاسآ فس لة دطلا ب( جس ناداكت م ايقدارم اول اف تيم قلخت) قو ىك حررط لك

 رفع غل لس عل راهبت( ناتشل )نابج روا ليث ناءاساكا غل هسدابك لس اديب لج ررط عررط سس لاري اياسمب ىلا

 - يدرك تك # دابق ىك اي دد زيت حس( تاذاجا) مك ديا( ب روطكس قرادرب دارإي ىراوس) سي لع ل ردم كج سان
 ث ماج ي داهم نيا نيسا) لو جرد لع كلع شيبب قلاطم كس روتسو اخ كي وج يدرك خيرت اجدوا يدوس عررط ى

 ىزور) ايكر تكون درو( ك- لح ن# ركل موب نولس) ايكر فك وكت ار ك_ عفا راهو( تل سيئر لو عسداو

 ىكدشلا متركأ_لكاطع لب زجر ب( ليوم قفا وهاس تصنيف ب) سك ذم زج جوت يضر( كه ذك شاع
 دانك ) بارع ىعاذي(رفاك ) نانا كس ب تقي( ع شين يثأ) تلح ال ليث ع را قوم اي اذنك( تاماعنا) ستقن
 اعدل مم اريام بج( وكري تقووو )رول( يار رعي اك وتمت كك ا ساروا هاب راعذ مللي دوس < اج يىبادسرك

 لس اي داني مرتوكبع ساروا ىلا رف ل وق 500 نتي انج ) وهتك انب لت كن ضاوك( هلك )رش لما! راكد ب لس ريما 1
 ( < :ئاجان ثاعحكا ساحق تشدوا حس تاجا كدليكر كف لإ داق دهس اور ركب كو رواج اج نارك لوخ ان لانا قت ل

 ثاياجول ىقيا)9/ل ويمد آ تس تب« ل (ل )نا !راكدروب( وبكر رود )عاب تاق تيوأل وت ز رف اخ سر هروا كح روا

 دعوبس بآوماكذ ا. لتانكارهوجر دا عسا بمذ مالا.( شريح آن ) لج كي رعت جس يدافع ( كل لغ
 !راكدروي كس بس مث( كة اجيك كف اعم كرش لاق ليي لانا بحس كتتقو نا هديب ) لو كو تفر قت

 مناك ق يكل اهني لش نادي يب ايا( رجب تبرظتدلاو لكنا خمول يا ترطح كو الوا ضب )و الوالي اذ لي



 ماحسيت [ 4/16 طه مي اربا ة روس | !ترسين راي ”|1 (ودلج, ناب رين شم ة ناك

 كل نسا ادق جس اسبال( ب دوجو مس كتيب حس رو ناافوطوج ) لاي هس مم تكسرت ( جس كد ارم ) اجت شن نانو
 ركام إذ ةساءرفا بع نبا ) هك درك يفرز للا فرط لن( لذ بول سراب 7 لبد لي رك اق نان ساياسب
 كس كانوا( قودإب لوم ىرافووواوخ ذب 2 كو فرط ى مرت ) لد نوكول بس وت 2 ابرق“ سانلا ةدنفا” مث 'اربا ترغح

 تس فك اطال لوم حررط ما تيل بق كاعد سادي انج ) نوجا زك كس اريك اج #ددك يمه قف ذر ناماس كس ءادادبب كن نك
 هد ليث تسكر اظدكيدج انج فدو لو تس يج هكبدج م ازا اس( فرط كلل راو

 ئراس( ع لاقتماك ياارب ترق ايس ىلا مالك مت 0و هديشول سس هت: لا زج وكلك كلب ذو كلاس آس لن ملكي ريت بك

 ( قتلك اسس ونانن تنقو سار كم ابا ترضخ ) نيا سا ساس رفاطع تن كس هيساحب دوجوإب فس لتس كل كس هللا فرحت
 مانتبا اكان قت !يادغ_ تنتسب اعوراكودو ياريم لع تتقي” ( قتلك اس وراي وسليم لك ترب ترضخ كبسدج ندا
 دالوا ىرابتل هت ايداطتت نس دشلا ليبل ايك اتا كل سا رول ) لع قف وف لكس قبح سب لطي يصر وا ويجكر الاو سك

 00 راكد مو وم لوبقروضتيسرتاعد كريم! رايدر ورب( كح لوو ىئرفاك نعي نش

 0 ال نامياهدلاو لكن لامك جس سار كسروا م نك كس دلا باب لامك اهقاوم لست عمو لأ بج كك تتو لامي
 90 رقغم 2 ا نامياتج كبس ناروا( يكسب درغم ىدل وردا ىدلاو لع تأ 220 ل

 ا اجإيل

 امه لكس ايلى لو متر قرروا جس ةسساد ل نابع امل هيج شيرق راف -.-: بيل رو لد ماتا تان ها 9 اي 30-00 5 .
 لاش رابع زقل حس فوذك لوقملا . ةولصلااوميقب . < يفي ثاتشاضا ىدابعل  موزخم ونبو ةيما ونب نارجفالا

 -< اهكا يدرك ف طعمال ١وقفنيل وا اوميقبل ىا- ل ةسايرماوك ١ وميقب ضال !وقفنا و ةولصلا اوميقا مهل لق-<س ير
 امد اغاج دجحتاسلس مال فدع اوقفنيو ١ وميقيءاتباشرو- تاب دكت لالدرب مال ف ذع لق دوك

 لدل تيأا ىذلا هللا-ح عى ةلخ لع ار كل كيباروا رد صم لالخ رك ايدك ه راش تس لاا ةقادص

 اب يسال وصوم روا ع هيضيعبت نه وسل وق روا عدلا از نموا لوب هومتلأسام لك نم_ ب ىرايديح لل ب ليل

 ل مرر كي الت با اكيش ارب مكحلاصم بسح ىلع جي لوتخنم1ماقم ماقردصمر واهم
 - لي ىلاووم لوبق نت يو ل ره لو يرش رع حنا لل لاالذ نا ويرجع د نإ لوول نا اعوروا لم اوشرو

 ا ئش لك ملعي نالف اب ابكت ال اجوم 2_ كس ريثكل ك ل تسر وص كوم شايب نمل اكد ضي لي تروص للا
 اان تادوجومروا لين ووجوم متقن رغ هللا هممت ئش لك باوبا هيلع انحتف.< يع آرثتعآ ب سانلا لك هاتا

 رك سي قثاك ماهناوك ةمعن ف مالرسضم؟ يك يار رف اهوصحستال بكري لون قنات تم كرطلا_لاوب مولعم ليد لين وم
 - ل تاني افا لس هده تاع امك ايم راشا فرط بات: لسى

 تيب د6 لا رفاعدراب راب فس محئاربا تررطتح_ نمت حي رلكادلب لع هرب ةروسرواهع_.فرشدلبلا لابي دلبلااذه

 انما دلبلاا هرج لس ريك عك تاخر واومر ظن شي ل اعد تير فرص كى ارواوم يا رفاثتا ادلباذ هوتي حر شلا

 وم ب ولطم جيرثوما لكريشعتس
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 كتر ياك تجد كف تمي اغايانركاعو ى نك ترفلو كرش ةيسادوق كس وم موصتو وجواب ىتبجاو

 | وم انرك يرشد الوادجتاس نيس دوصتتايروااب رمش قت لايخ
 لق دتاباك راس تررطت رجا, ترحل كوج اي[ يدع ل كا ؤ ضل او 'اربا ترض اوي تنكس ىبنا

 ا اهت اوم لاب كنت ىلا كس هراسس تبرعوا تكس من اديب قلي هسا تر طعن” تس اي انج احن ايد لوك يارب تمره # لوبا
 وكل ويب لام لوفوو نا مكاربا تررطت سس كل لات نتن انج ايد لانو كج اب ترك هدوم ممكااريا ترضخ نونا كس

 - كوم لاو رك وجت لاي وروا عني لتحمل حس مان

 ازا كس دايقظا كس ل ةياءدوا جس اهم ارحم تيبيأذايبكس ناك اهرايظفإب كاي درك راثشا ف مالعرسضم م رحملا,كلشيب
 جانو قك عمت رواج انلسوم ىلع يتم. ىلع ربكلا ىلع_ج. لاو كلب مارحلا تبرب لج هدنم ارك اكسو: كداب

 رولي دوكر مان لب مسا قف ىف نط اعد فس دقلا بج! لس نكدقلا سا كل“ <س هللا خ ىلع ااه لسيا اي عم سااظفاير ٌليعامسا
 -امت كال بي نابذ ىللاربكم انك قاحسا

 ميج كرس لوم ءاونو وادا سني دلا ورك س قكوع سيجال كرصود-<جس ٌلاررف الع رسغمرج ولكي ىدلاولو

 ٠ - كت آله ترو رض كريج الل هداب كس دلال لكيم ومركا ورلاوروا تاهيل طرشب تررفخمو اعملك جس قطتي

 خلا قلخ ىذلا هللا تي احقق فيرى نع مروا ّلارب كن رشف رافكتس خلا رق ملا............: تءايآ طار
 ناعو لوبقمىك مةياارب! ترطت سا خلا ميهاربا لاقذاو تيأس ءاجايالددايوكل ونت" ضتاروا جس ىئراج كتب انديح نس
 هه لذاك

 يذلا يتارد ملا كيا نيوتن تي اجانهذب كس اوكىت لود فرط كم لاعب ا 14 نرش

 دلع يت لس ىف اكو ماعروا قلع جت لس ىف اروؤ كاب كلا وشبتو تسد كك كرمك ايكهراشلا فرط كدلك ير قب خلا
 أذ هللا ؟ حس ايلانب راعشرظدبخ_دلكج كبيط_لكروا لو حرر كى رلشاب كن وتمت كدا حررط سك ومب وركن ا ناي

 ف لومار كلاشر ب لم ةقروا ةس وا كس آس بس لي تيلوبق ىك قت تموت مك اق ضيف كنا لب كود اوشن كم

 ىئرعإ لس ركذ كس تنتاك كيلر قو ليك ارك كركم رق اروا ةعب ارك كروت رشي هار كت قر اربتما

 هقلا لمت ل قافنادوا فس كات ناينم ليك سس ىرطشاب ني كر دق ك تتنك جاد ئه كيم رف_ايكرجي فرط كن ونموم ننس هر

 6ْ دلير مرم ل
 لو ةسا رف. لالدتسا تك تيبوب ناب ل علا ىذلا هللا تي1...........: < تييدوبتم لمد ىف تبيبوإ ل
 لت لكى ايتعا ىلا دف لوى كرت زا ثري نو [رفراكروا وشف لكلا تيرب وبرر ولوج وركن جاع اك كنز با
 كج انوي مولع حو تكرد ناض روادو انا ل ابتوج لاا ييارصح لوكاكملا تاهراكر واوم ايكك وركن ماظنا لوقا

 عل رذاك لاسر علب تمره نضع لك ولو اىروا درك روي ترورض لوكان لكى راهبتك ع بك ىا فرص ز جرب اينو

 ا ووجوم قس ىلا ليأ ركا؟ ومن ووجوم قس ى او كر تيب وبر وكر وا ايكو رجال لس هدارار مخبأ 7-52 ب ناتي ايري



 ما حبا سكت 14 7 اريا قر وسما مسيو راي "اى موسدلج ني الجرف 0و ا

 - لو رات لول داكدورب كر ودوري قدر لم لانج اعوج كنلااي عبس تااذاك لان كل ةندابع الك سرح

 ل رول راع ديواطزال لق دم 15 للا 2 جلعوم الي بابسا قرشروا ىلا
 قب حس نال راب كاع اتبد كتر صح اكري وا ذاهب دواجساج ارظفاوم تسرب ىلإب كب حس فسد سرت يوا كح لوئاهب هد
 ْ يت تباع ئرب اى ابي

 نايل ل وب 2 آر تءارطقرواوماجاج لع لاب رب روط وحر ىلإ اك شراب <س نان رطل اخير نا
 ببس اك راي رك وفود حس نكس ايناد بهس اك راي وكت اداخب كيد زنك فس الفاب لوم تس ارظن تكي تارطقيت تس لولداب
 يااا ار السما نا بنت نك نا ايو كلا كيا لوفودلة اجابآ وناي_ ىابارسود قربا كيأس لوم
 تلا نادك حلاصملا بسح ىلعو فقل الج ل خلا هومعلاس اه لك نم تعدوا تل ادب لكم: ل
 ري لص اكبادج ؟ حايك ا يكب وقر اكت يل وبقت كال اعد لكي لت سير و تام ملت لي زج ضل ايكيم باو كدب ىلا
 رثكا قتلا 2_ كرك كافه لكديج يي فس تبول لذ ىلا كل و بسس هووم لت اس لااعد نيبلا تحن كيس
 وم لاكفا كاب داب ايس ىو اكتاوق لكل كاعد قداس: لاج لكل وقل ب اعد

 لاو تسسورسوأن اسن ادا ثروا عفانموج كس حررط سا نوم راتب اكل وتتنىك ى ل اهقطلا رول ٠ : متر شي 11 ادخ
 رعب ل ناارجي_لهلس ارتب ا كت نأ. دققمد بابسا كس خانم نلارجي_ لو ترثكب هو زق لوا جس انب راهي هد حس تااناصقن نتروا لل
 دج ايكيا رفر غيب وك وتقع سس احل ىسا.اكسوم لتئطاع اكنلا ةداعرك ل داثيج - لين لتتكوو السلس اكن وتكتروا ل و
 رج مك ايد ليش بما كل لسا قب سس ىترابتغا كس دارا ضو اوضه نانا سو ارم سس نلاسنا ل خلا ناسسنالا ناددا
 ش دهس يترك نول نا

 درك اهب لائم كم اقتم بسانم لي كى ركشات لسا حبلا مييها رسبا لاسقألا سا قر : كر بكرشم
 كس قدايآ ىلاضاوج لبن تسد ل شوك با كيا كس ايندءد؟ جس ل فس للا رتب ع قكومايكروا ىرش ركوب سس شاك يار
 دن دش ان زثا لع اوج قدنرب روا لب انين ثحبب كس دئرد لابتج ناتي هايكو ب آهبس كيا اهتم اقم لو زوم اندايزتس هدايذ كس
 لكن زروا هل ننتم فرط لكى ارايقفاه# لو لامنال يدان ماقتمرومتسروا بسيد اهيا سس مركو لضن سا ف ثلا ناي اليد

 مارب ترعح ؟اوب حررط سكي القا يبد لنوم ايهم لش نا زرمرجخ ا لن قككبلمب كلل باداشد ريس لحد دادادج كراس
 اعد كنا شرط سكس ةسرلواب اكشاي لا كدر جه سسدالوا با لابس اياك ساروا ٌلانب هات دابع لك ثنين د لابي دكا نس
 روبطثاكل قكرب كن اروا لن حس لسن كى فا ثيل ر قو اسر اهلك نب زلرع اك عراقتج اش الاسك برر يئروا برع لوم لوبقم حرر
 حج نت نيو وو يلام هوي ني اوك تارك ملعب علم وب فرخ يس قت ربا تلم؟ ايكادا عررط لك تكتف ا فس لوبا نكي لش

 هجرك ررق لع تقلا كت دقو لا ستقام مانت ىفب ابا يرق ايككل دب تس قر تب للك اني هاك تدابكيي كك مايق

 -ج دق اىي امها عك لادج لش



 مسلم نإ اال رشم رت نيبال

 - لوم لوين بس هو رول لامر ف لب اعد عاب نس مث 'اربا ترفح 0 :لوبقم لس اهو لو ىك أرب ترطح

 راو مسا لا نورك( نكي يوني مرتك يف . محارب ترطحك جس ل ثيدع لوم لوبتندو قى نب مرت دك اعد لبي
 كس يذرو فال نما قاقتتناروا جانو كلما نش دارم تس نا لقول تجي اندم ليش تس ىلا لس كى ذرو فالغدوا سد:
 لكاتب لس لاوفوو < ايكياررف انما ١دلبا ذه ل هر روسروا حس ا اظرحم انما دلبلا اذه لايع_-ج اتي ىدعإ

 لا انسح متاخلا اذه لعجا اباه ب_ج ىتايياور دلل -احآ تمر الاندربشمسس لكياكج سا هتس لا <
 ىلا لوعفمرصقم و إب زعسس بيك كما وم رايت حس ديجي دم اناونبوك جن شا هول اح[ بعز الب حس لما لب -انانب امج اوك لا

 : -_ اوم اني درو زب

 سوم اريك انما ادلب لوا الشم لش لامخا لوثوووسم ظفل كيا هت كس ظفل لوف ود فس كااربا ترغتركت اب اكد

 دءاهكا تفل ىت كياك نكس جابك ير دواوم اعد ف يما ووصقن وأي زز لبي لوم اهل اد دلبلااذهرميرواوجاعد ىف اوني ىدابأ بي

 وزريجت يبد سلوم 6 ير هيج دفوو لي حن رك قتلا سكتت بولطم داي اعد كن امن نايس وم دوصقنا عد لب كى داب[ لس
 ش كس وو كت ييدوصتو داي كت يطري رسددرولا ري ءانب كتي روصقنىك وود

 ساو ايل آل رش لد الوا رحب رك كلا جس دالوا قلسطسأو الب ارم تسد لي خلا ىنبو ىنبجاءاعد ىرسود

 نار2 لوا ين تس كش حس شيب حس دوو لك وم موصى وف مكارم ا تيرطخ لاب جدع لبا لوك اعد تيوس

 لقد تمسك ل لس يك بشرب جس اعد كت ظافت 2ك كس شيبب قورنت كس يب بس اوج ؟ تما يك ساعد كبر ظوفكس

 كس قايد بادج اكل ا ذيل آمالع؟ لاء ايكا كاعد كارب لس د اشيمب لك عض افق كش ل لا حس منال
 دج ترورض كاعد كس سا-< لكي وزلاك ا جه قشر كلا سررموصتمل

 لوب لوك ركل كاب فرط كم رت ولو لس لولو لاعد ىنوج لوم لبق كفك ردارقرب مامتج اك امناعو قسيت

 لوق للبث وراي لس قذر اعد لدي ايوا لون حس نادئاخ ىا ىىواشن كيك سا ترطح_اوج واب ارك آمرج_ليبق ليي حس بس

 فرط كت اؤاب روا تخارز ل ربط در دوام وبادلأب لربر1آت رمح لور هس رود روا حس ف اطر انج لوم

 95 5 سدوم ودكم قع ناكما كس يروا الوب نار

 رنا خس زازا نسر عوف قطط ادع ضر 1: نق امد افؤ ل قاع نلت
 كال نايياركاورلاو ح 2 نإ ملاو روا لح وا تاهنو تررفغم ليبين 5 كييارب بلط بلطم اكتررفغم كنا ل

 56 ىلا لكي ررفشم ل كح لاو فرص د رو- نس ع نلا وثوم رش تبغ ناميا كا نكي شلاش لوك بعت

 - اج تررفغم كنا ليتك ل اهد كت يارب وصقل كر يجول ىكرسددروا ل كج كن قتل الج ون جو

 هدئز باب 1 من أاربا تررطت تلو لاك سر ماظدوا جس لوم ني عرلاو كوي احب اعد بلانك اتطوجبشري بلا

 بابوك عارم ترضخ إي لاى اخ هسس لاعودك تس ب باوج ؟ (ومعقوم ايكاك ومر اكس تيبارب عاد رخ ارب 1 سوم لاي
 طرشبوت قلومر بت كفر عركادوا كوم ىاعدري ديماروا لاتحا لس كون ل بح قي يترك سنتي قوتي ع عرالطا كف سكس

 مجسم تن 1417 ل مك ارب! روسء ا! رسأو راي



 جوامع 1 م اربا قروس, |وسرسكو راي موسر لج, ني الجر يفت يروم رت نبال

 را نامي اكهرلاوروا ل كت أرب نس مكئاربا ترضخ لاو مولخم نرعرمرفكا كيب تس قو برجي _ لوم دوصقلاءو كت رغم نامي

 هس رسم سراي لإ د« دايك ع لينكس ميهاربا رافغتسا ناكاسو تين أش كب كي لبا كوم ى” لابو باج قم فوت تما

 -< لبر الي اال

 0 طر

 نا لكم خيئاربا تررطحروا_ايامرف لك ءاسم تاذ رسيغ اسكس عرز ىذ رسيغ داو ىاد ك2 اج دم كين
 روا نايحاسا تر فرص ل بع انو نولي كح سوم دوا كنس و سن” لت ديت ىلاعنكا مث كياج لأ والعدس لوا ويد

 دول ىلإ تيصوصخ سس دو لك 1 يل ا ا انعاش هلا قوس

 . ل اريبج اكو نيد اك ليجعل ترضخ تلقو لاك ارد لشي كل لا ل رورض انوبج لمي سلج ىت كيل كل و اد بس نا وا
 وب كاعد لم نوت للا كلا 2 نورد نلت ة هت ناك قفا كقول ماى 1 لدي نك حس رج اظل تنكس

 ىلا كتم تل باكل جس قنوات او ماو اكت منن كرقلاكى سس اتوب مولخماعتس خلا اودعت ناو تي :تابآ فن اطل

 هدايز حس لا ليت للاخت لب اك ديس نلاحا ىش ونيت كى ات قلاك تيباور لروعس نب هلا بك انج - 1

 تاس د في

 رك ايل اكن ارمي 3 وم لاف فون بنج اق و سوم موت اينا_كاوم مولع خلا ىنبو ىنبنجاو تيب ٠

 دج دققوم اكان بلوك نا لو تب لتحت لبي لودنعبي كس نااطينو لن تظطورب دج

 ىلا غياب تاق با عس هد كل كوكي ايكل الدشسا ف لويفوص لاف ضي خلا تدكسا ىلا انبرتمأ
 يانج روا ايك ايلا حس ىو ربا ترطحر وبك لمي ل الداب نكي هجن نام اسدرس دب لابتج حس ماج نيرو ل ايغو

 ليو ورجب صل! نإ كاي رف مكتبا ترطح اق. :مكذ_ ىلاعت نقلي آيل اهل نس ةرجاو ترطتس لشن ثي دع
 ؟وم زا انركا ياك لف 1ق ورب سكبس ارو اكبتس كيك اش

 نركب سلط اكتازرعو لاب كل كس لايعو للا يسارا خيا كيد كت رورض اوم مول خلا ةدئفا لعجاف تأ
 -< لأى رجا ضر كى را زكركشروا م ايق كس ذارف ل تيب آكاسيبج- د« دي ذاكر كني كبس وضاح ةًءاب

 ْمُهُرْخْؤُي اَمْنِإ غم يل نب كوراكل يوما لَم مَع اَلفاَعالا ٌنَبَسْحَتاَلَ ىلاَعَت َلاَق

 0 مش ُلاَقُي ىَرَئاَم لْوَهِل «جؤراَصبألا هيف صخشت ؛ت مول ٍباَذعاَلب

 رب 'مُهفْرط مهل ُدَتْرَياَل دءامجلا ىلإ مهِسو ٌءُز ىَعْفاَر يعبشم ٍلاَحب َنْيِعِرِسُم َنيِعلْهُم

 موي وي ّسانلا ل و معرب رفعل نب ةيلان «”غاوه ْمُهِبْرَلُف ْمُهتَدبْفاَو

 لجأ ىلإ اُْدلا ىلا درت اب آن رج آنَّبَر اًورفك اًوُمَلَظ َنْيِذَّلا ُلْوُقيَف ٍةَِيِقلمريوُح ُباَذَعْلا ُمهْيِبَي



 نوح مرسي يب !7 هج مكك ارب روس انو راب دابق موسرلو ني الجر يفر را تنال

 ء*2 7-
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 7# جدك طب دعس يي ا بور د 2 ماى <14 مو عا و 2 هد
 متفلخ متمَسُقا اونوكت ملَوا اخيبوت مهل لاَعيَف لسرلا عبتنو ٍديِجوتلاب ثاتوُعَد بجن بيرق

 ا ورع الل 2 قع 75 0 9 مم انس لا ساس . رع 4 : 0 وما

 .٠ َنْيِذْلا نكلمَم ىف اَهْبِ ْمتنكَسَو رجالا ىلإ اَهْنَع (وِلاَوَز ُةدِئاَر ْنّم ْمُكْلاَم اَْنَدلا ىف لبق نم
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 عوم

 ُثْيَح ْمُهَرْكَم ْمَعَلَص َنِنلاِب اًوُرْكَم ُدََو اورتن لَم ناْرقْلا ىف «مدو ٌلاَكْمآلا ُمكَل انّ اَنْبَرَصَو
 َمظغ دو ْمُهَركَم َناَكاَم َنإَو هُءَرجْوآهملِع أ 'مُهُركَمولا دعو هَجاَرخإوَأ هيت هلو
 ليو اَهعقَِْح َلْق انج ٍلاَبجْاب ُداَرُملَوْمَهَسْفنأ الإ ٌرضياَلو هب ايا ىغصلا هيسإللاّبجلا ُهنم ٌلْوْوَعِ
 ةَففحُم نإ لعل ِعفَرَو َلورَمِل مآل حمفب ار َىِفَو ِتابلاَو ِراَرَقْلا ىِفاَهب ةهَسُمْا ماس ْعِئاَرَش
 نم نرطَمتي ُتاَوْمَسلا داكنة ىلع ُبِاَتيو ْمُهُرْفُك ٍركمْاب دام َلِْقَو ْمِهِركَم ْمِيِظْعَت ُداَرْمْلَو
 ' ةلسر ِهِدْعَو فِلَخُم هللا ّنَبَسُحَت الف ناكاَمَو ٌىرْقاَم ىلْوأْلا ىَلَعَو اَّدَه ُلاَبحُلا ٌرِحَنَو ضرآلا ٌقّشْنَنَو طوعا يما عل 2 سام 3 نا م مس هسا م كا ترااوإ مب قام همر

 ُضْرآلا ُلَدَبُ موي رك ُهاَصَعْنمِب «ءماَقِْتاوُ هيَ ُْرِجْعِماَل ٌبِلاَغ ٌرْيِزَعَللاَّنإٍرْصَّنلاِب
 ِثْيِدَح ُيِفاَمُك ين َءاَضْبَي ٍضْرَأ ىلع َساَنل ٌرِشْحْتِةَمِنِقْل مْوَيَوُه ُتاوُمَسلاَو ٍضْرالاَرْيَغ
 اَوُرَرَبَو ٍطاَرِصلا ىَلَع لاَ ٍذِيَمْوَي ُناَنل ني َمُلَسَو ِهْيَلَعُهَللا ىَلَص َلِهس اًنْيِدَ ٌمِلْسُم ىوَرَو ِنْيَحيِجُّملا

 ٍذِيَمْوَي َنيِرِفكْل َنْيِمِرْجُمْلا ٌرْصَبت هَمَحْماَي ىَرَتَو موراَهَقْلا دِجاَوْلا ِهْلِل ٍرْبُل ُنِباوْجَرَع
 ِناَرِطق ُنِ ْمُهْصُْ ْمُلِباَرَس لالغلوأ دوي «ةٍئاَفْصآلا ىف مطابع عم نيدو ُدَْمَنْيرفُم
 ام سفن لك هلل ارتب قلع ىرججيل <>. رانا ْمُهَهْوُجو الْعَت ىسَْمَو ٍردلاٍلاَعيْسل علب هنا
 ما نم ِراَهَن ِفْضِنِرْدَق ِْف قَْحْا َعْيِمَج ُبِساَحُي «دلِباَسجْا عُيِرَسهللا نإ َرَشَو ِرْيَخ نيحُتَبَسُك

 ِْم ِهْيِفاَم اَوُمَلْعيَِوِهب اور دمُمِلَو مهل لنا ىآ سافل ُعلَب كارلا اذه كلاب ٍتْيِدَحِ ايدل
 اولوأ ظعتي ٍلاَّذلا ىف لْصآلا ىف ٍءاَنللا ماغذإب َرَك ليلو ٌدِجاَوةَلإ هللا ىأَوُه اًمنأ جَححلا

 ِلَوُمُعْلا ٌباََحصَأ «مزبابلالا

 نا لمسار دس لس( لورفاكد لك ) سومان نو لقا ىلاهتندثلا_لوحج تسري تروا( ل تس رفا :.........-٠٠ مج

 رك رظنم كان تشم ) كلي احارقتب ليث اكن لكل وكل نلا لعن لتس كر سد تابعي ناو لما فرص هللا( باذغالب )ل
 فرط كن امسآرس يبس( س لاعري ىدل ىرلج )4 لوم تس ظود( شور لكل كر بحكي نالف صخسش لش كس و
 ( دا. كح ثمجاربجك ل ع وم وحك وم ) لت شاوحرب لكلاب كت لورا لبلاو فس اركش سول ين لنا سوم نس اهنا



 هتعرف تي[ هبال لب مت ارب روسءا!ترسبفو راي م مسرب, نمل الجر يضر شو امج زن نملك

 ( راك 0م للري رج ( ند كس تم اق )اك ذي آ با ذعب نكابج كساد ى ند اوك( يورفاك ) نولول نإ يآ(! مكه !) دوا

 ل نا نانا[ اكيآم كس كح تى ى ذو نكح عي لبلاو لبث ايند) كحد تملب# نيم ! رادو كس سيكل

 ا :) لعيب تىاذس مايك( ك2 مابك ناب اذن ل رك ى وربي كل ورم وا( ل لل سلس ريح وأ )

 كولو سنا( لبث انا فرط كت رخآ ايده رئاز نام )؟ لاتكوت لاوذ اك حررط ىل بمجال ليم

 هي ليمتروا ( اق يكر فك لوهنج حس لج لوتما لبي شم ) قت ىفاصنا خدحتاس 4 لافاج ىفي ا فس لونج خس ل لوبا
 كس ف اهب” مس زين ( تح هس 1لتر قتكرب هو نكي ك از )هت ايكلاعم ايكدجتاس كس ناا ذمتك اهقايكج مولعم حررط با
 ميكى ) نس نوكذل لا( لك يت صاع تربع لوك كروي فس مترك ناآرث )لي درك ايي كك لياثم لك عررط حط نس مت كس
 كس دثلاروا( لك بناس كى # ركن طالع« لك # كريت قس كأي 1 ) ليحتل بلا ركل ير يب ل كراس كى( دجتاس لس ذي

 يوت ىلا لير يي دن كادوا( قتلي كس دفنا ؛زس كن لا ايات مطله ئيا اكل وري دمك ن ا ننس ل اهق بساوتج اكل ورعب ئ ىراس كلا ىلا
 0 لأ ر كبك بود نااصتق اي ىل ذوب ل ريب لس هو يتم ) لع د الب تس لكل د ذاهب ل( نوبي ىو طر ص

 ىرادتاب ب قى وييشناحس ذاهب وى السا ماكحا لش ساد كل تروا لن كل راب قرح ل تارت ضو ارم لاهي حس اهي دوا

 اكل ورعب طيوارصروا اكو قت كلا لع تروص ل لا كتس عروفرم لوا حر وتغسل ابيب اك لوزسعل لب تأ ثا يروا لج ويطسروا

 هنم نرطفتي تاومسلا داكت< قت آدي بس انه ترث رسود لعاروا هس رفكوارم سرك ابك سس لترا كوب ايوماذي

 ايلا لج( تس تاس كس ناكام وفات أرق كت عأ ل ابسانمك ترق كرو! اده لابجلا رختو ضررالا قشنتو

 1 لوك) < تسررب زادب لات ثلا كلت يس كه كف الفد لا اكيدل( تررصت) عوج عس لولوسر نيس اللا دك انك لايذ

 نا ز ا قرسوو رك دب نلت نري بمجج لك لذ هذ( ع داء لو ارفا) الاو شيل لدب ارو( قلاب ب عسو رز عسا تناط

 لم ثب دع لن يجمل اج كوم رشح اك وكولرع ني زريفس ف اص كيا ذود كس تماقق)ك 0 لدي قناع روا لك تاهو

 ( هس لوم طارص رنا لابكذ ور لا لاول كا يك ا يكت هاي دو تس ترضخ اسكس تعاود كم سروا_سإيآ

 وك( نورفاك ) نوصرجب كاد نما م( ري ا)روا كح لوم لعروض تسسدرب ز دوا تاكو للا( ل لورق ) بس لح بسروا

 كس نا( ل لوسر روا لول اب ) ل لوركز( كح نوب سوي كاتب تيم لون اطيش خا ) لي 2 وير تو ل

 لوربج كس ناا لش لس كك اروا( س يلوم ىلاو ذ اليد لج تبوك ياك ويك ) كو: كس يار كح لوب كس كه دنك سك
 لدي( اك ٌلارب ل العب ) قلب طمس لاك اوك اجر ثلا( جس تاس اوزرب نلخأكس )ل اكوب 2ك شاي سعب

 كه دانب لس ند ت-دآ راينا كح اينو باك اح اك ايند كراس 7 نس زينت تبع لي نت باح هوريشالب سد سد
 ( دقلا شم ) ىتو ل( < ايكئاراحا كل كس غلي يكن اوج ) س مايب كيا كح هس لاوفاسنا( نآرق )ب( ايل ث ث دعدل اهيبج
 جوي( ظعصي “جاب دو# م اغدا لع لا ذاكءاج لب ىلا لصارو ) ني زب تكس لاك ل لما زين جس قرب دوبتملإ
 ( رنمخأو )لاو

 ودب نت نت يدل سور ل اح لاو كنا 2: لس لاق قاع سا يك و نبت

 اهتياهكع لب اكل زاو اكو سرك لير ئلب كيارسا ترطح_ لن لاىلا كبير وصنم اوفو و مهسؤر ىعدقم نيعطهم ازيد زوم وا



 هاما سي 4 7 اما 5 روسم اؤمن زاب يوبوس وسر زج نيل الجر فتور رم رنين

 هذ ضب ع فالتخا لع ىلي ديت ن ث ززور كس تس يق ضرالا لدبت موي سوو فرط ىلا بس ةيلابلا ماظعلا
 وفن زك تس ايرف لءايع نئباروا لك اموت لاكي ناز ركوب بسس لي مشرد أ اهي كس لا قس ىدارم ىلإ ربت كف اصوا

 <. زاوردركش جي نلامسآ كح ليك اجوم نر كدن اي خرروس_ كس لونا ليك داس لدم ل دبتل ع ناس آن كيا كس دى كا
 لولو لرب نا زريفس اكل ين تس ا,رقووعس وبار وا لن وج سرسودركل دب نايسآ ع زركك مس سار كتبروا كس لي اج نب

 ملسم ىور-ةاجومباك سوم نلاسآروا كى دن اج نا زمك و رف ئيحررطحروا كوبن لوم ل طخ وكري لاو شح اك
 نع ىنتلكس لاق« ذئموي سافلا نيا ضرالا ريغ ضرالا لدبت موي ق8 هللا لوسر لاق تلاق-<س تماور لشتاء تررط>

 قاذ_< قكومدارمىكعرط ونود ىلب دبتىنث ز ناس آل ث تأ طارصلا ىلع ذئم وي سانلا كلبق دحا ىنلأس ام ئش
 ل لاهو روني بابا. ب اذفآ لح لباب رح راسى ليي سس قعص فن زف ىل يت ىلا فص ب ٌقافص دوا لك
 ىو حررط سا ىلد يح ىلا ذروا ل سرج ذا ةررط كن ولكل لود ذاهب - كك اج ثدي نيب ذ-اكربحررط كلت كنا
 ,7 تيرا نيرق هل وهف اناطيش هل ضيقن تي آى رسوداك اريج نين رقه اهوماكف وس ناس آروا كى دناج نا ذمك

 لوثوو ريت اسك ءاط نوكسروادجتاسك ءاطرسكر وا فاق ب نارطق_ج انو ولت نيطايشلاو مهن رشحسل كبرو

 تس لاس احا اطوكش شوا اخ دج بس اوم لمت ليا < تنأرقاك لور ترف كرم دواس تأر قم اع لجل تغا
 < لام: ىلا شا

 نوم ب يلي 2-ج اهتايكا يركن اخس خلا هئارو نموت ليك -----: ..:تءاياطلر

 -<س ايكا يكن ايب نوم عم اي قلتي 1رقرواد امو تلاسر ويحل لس خلا سانلل 0

 دعإ كس ريجولل تاو اكو ا با زعولت سما كلبي س نتج باطخولر افكت ا ل خلا متنكسمو 4 8 2ث :

 نوم ال رسود قم 0 ألك ورمي ر وا اوم قر ور انبر بج لع 71 نونا كك كسك اوةيسدرمالا 3 1ئطعز ال ل سلس ا

 قاس -اكجسد لال اكشاي يوت لومدارسرفاككس دعب بحب ناي كس ؟مزال لسكس ررظ ا وق وم كس اوس د لأ 7

 كنج د ل لور كس لوكول بااذذع التم ناااكنلاروا لين دارصر فاكس تما لما ضان قيل يي رافكه دعب كه ابدالت: قابس

 ملكدج لش روف نلاقوط1 هج بلطي إب روا تن تربك ع لوبكج نلا ليي رافسا لراهتت بسر لبا فرط ماشي كلك نس ب بلطم
 اوم لات لأ با زطعرب نلت لن سس لي ليم قب يما و كس تسد لابتج كأول برع وات كوم قرت فاك بسس

 تتراسال تقع تازررج_ ار د نا ونوس ما# :لح لب اح لدب نامسآو نا ن لبي تمم ايف
 تااذو جاكت نيب ركأ لج لك ساه ىد لدب تنيك كرم ىت البي ةقودام لع غل دب كس ناسآو نان ذ لكرسي عررط لوو

 نا زاك جس اتوب مولعشتس ثييداحاروا كة .البكىليدبت لافس تاج ايدرارقتاذ رداخدوا كك البكىلاذ لي دبت قلع. اجان
 مولعموكىبذلا تدلك كل دهت لسا لاب ك لوم رب طارص ىلع تسساهج لكن يب زرشكى با سي نش كوم جل ديتروا ب لي ناحسأو
 ود - عد لدب لك ابوك با ركل وج اهم .ةداح ايبا يدا م ارجا وو < ايكريجتسس تمايق ذ# آر قول ءداح لس لعرب جس



 همم سعيا 461ج ب ارباقروساطرسأو راي رم موسر لج ند الجر يضل جرو صج رن نياك

 اع لماكل واهب حس لوري دن كى مايد جس ابد ارنا بسال اريج اهب ناس اهيو نا انس بارك كس د نان ذود ني ذ
 هزم ل ن: لو قوم تاداجي ا«ىشنا ىلا ف لك رار وا اجاجالوب ك ك- دس كن لاب تاق كنج ىو جس هدواح كيا يو
 قكداعمدارمعس اورذنيل رواه تلاسر نإ رمقدارمتس غالب لم تأ ىرخآ- لو تكعاج هكس لب دبت ل لود اغراب ساب
 مانت ايي [ررط لا ليث دارم تادابع ىلدب دوا ىلام لم ربك ل سيل رواج نإ متن ريح لوارمس اوصل عل روان رقت
 - أوم خراج كت روس ناب اضم

 ىلا لولاك ار لو ع وأحس رماظ خيا تدابعلت نول لاح قر تاو 32 الس ُثآ لوم

 53 تومجرم ايف كي د لس تهم انه

 كثوأ

 هداي لسودوج ااذيلجس ايكايكرابقعاكل روس ل بر يتلا نيس قس مذاي لي وعرمت تمي ب كرت !ةروس

 لي امرفاظح الم لم ءازتبا لك



 هلا سكراب



 ْ ثدي هدا ىلا 01

 ىرل ولج كرر طف لام

 نفل كت ىلا 1ع ىردج #ن ف اطيش
 ١ ا اكتب

 عك ينكح اناا نال يشتمل ديك رشم

 -بلابسا هس باش
 بج اك كراب

 عوم لوكا كني
 بايت قبلا و زج يقع ز

 ماظنو رقم لادخ

 هزارئااكتومروا ىل دتذ

 كبك نيلي ىكنااطيخو نانا
 باج اكل وجود
 تانج ضامذ

 هت زاوردعكم اسهل م

 تفداك با زغرب 7

 لاهتسا ير ومس فرط مى ارف

 باذع برجوا ني هدفا ١

 6 00 لام

 3 يأ هم
 بو 200 ١ رلخاف دوس

 دق رطاك نع كافة روع لش نا

 باد” اك ئاروا بشلل

 ّن العاك 8

 ماظل اكل #ذأ 0

 شركات

 0 را ار او تش

 ؟ج نول أباح 38

 توب نيج م
 ل رداع ردللا اتاراعنا كس ادغ

 000-500 2 ملدا

 ا لا ليم“ لل
 0 كتكات

 ١ راقت لم ثيدعو تع 5

 ايك ايل قروبك تاب ثنا

 نى | نكد أا لوك ديقعاكترغ

 لور واراد

 لج حابس لو مالم 3

 تح لت تاب قس اتهام
 نيف كفك

 نايثي كل اتاد غال نمرود

 لايخداضتاكن رشا حسا يلة

 مدا
 تماس تفر قكروصقت ىلا لا يف افاد

 للامم نونا

 تع 4اوازرا لت رو كل

 تتقن ب كلاهدو»

 تق عن دود تس ل ل كس نا وو تظن ااه

 ش قراداريي كن واي
52000 

 تانك كح لوي راي رب

 تسمو 2 ا تردت بش

2-0 
 ني نأ نادك حق زودبس

 رجاب نس تش رولا

 ا

 لم قرر لو
 ىلا شخ
 تيخ*اع لتي

 فتاصتاو لردع

 اظن ماك

 ّ ع قد لد

 لامعز نودي كس افوروا تيملام اذ

 ىف ناب قع رتب لكم رتب
 تولى ادق فرص نتا لاطو مارت

 رحال للادوات اجا ل تي لدب
 لوح لب تل نوما يل و اطصإ يل



 ةدحلا 5 يضخ هللا عشب
 نارك رووح افا رررعل بتكلا تيا ُتاَياَلا وذه تكللت كلب ؛ دارمي لأ هللا هلا

 يللا كة ٍِفْيِفْحَتلاَو ٍدْيِدْصَتلاِب اَمَبُو ٍةَفِص ِةداَيِزِب ٌفطَع ٍلِطاَبل َنِم ٍوَحْلِل رِهُظُم «إؤِنْيبَم

 يك لف تكتل بنو 6) َنيِوِلْسُم اوئَحول يمل لاو مهل اع ذب ةماقل َمْوَي اًورَفَع
 يق أ أل كني لح كوفيات هم خال ذيل قو كي نت

 هريَغَو رمل لوطب ُلَمآلا ْمهَلِعْشي ْمِههّْلُيَو مهاب اًوُعَتَمَحَيَو اوكي ُدَمَحُم اَيَراَقُكل كرت ُمُهْرَذ

 دري َدِياَر نم تكل آَمَو لقلب مآل لب اذه ْمِهِرَ ةِقاَع (موَنَوُمَلعَي فْوَسَف ناميإلا نع

 اَمَواَهْلَجَأ مآ ٌةَدِئاَر ْنِه ُقِبْسَتاَم اهكالول ٌةٌوُدَحَْم م ”ممْولعُم ل لجأ ٌباتك اَهَلَوّأل اًَهلُهَ

 هيَلَع َلّزن ُىِذَّلا اي مَلسَو هللا ىَلص يل كم امك ىآ اَوْلاَقَو ُهْنَع َنُوُرَحأَي مَن ُرْخاَتْسَي

 «) َنْيِقِدّصلا َنِم تنك ْنإ ةَكِئلمْلاِب انيِئاَت لَم اَمْوَل 7ٌنَوْنَجَمَل كلْذإ ِهِمْعَر ْيِف ُنارُعلا ٌركَّذلا

 يللا ىدخإ ُفْذَح ِهِبِف لّرَناَم ىلاعت لاق ىلاَعَت هلا ِدْنِع ْنِم َكارُعْلا اًذه َّنِإَو يبن كنا َكِلْوَق ْيِف

 َنيرحَوُم 3ٌنيِرَظنُم ِباَذَعْلب ةكِئاَلَمْلا لوزن َنْيِج ىأ اذ آَوناكاَمَو ٍباَدَعْلاِب ّقَحْلابْألإ ٌةَكِئلمْلا
 وفيت ٍليدُبتلا رم «:) ٌنوظفَحَل ُهَلاَنَ ٌنارَعْلا َركذلا انلّزَن لصف و 5 نإ مسِإل ديك ان ُنْحَن ان

 ْنَم ْمهْيِاَي ماجور ةَنْيِلّوألا قرن يا 0 انْلَسْرَأ ُدَقَلَو صلو ايلا
 َمّلَسَو : يللا ىَلَص يي لسن اذهَو كب كب ُثِمْوَق ءاَرُهَتْسا 8 نو ُءِزهَْسَيِهِب ًوُئاَكْؤِإ ٍلْوُس

 ىآ هم َنْيِمِرْجُمْلا بْوُلق ْىِف هَلَحُدُ كنلؤأ ٍبْوَلُق ى 000 رو كاش كللخ



 دهاحارس تيب 1 جه ورجت ا ةروسءا «رسورأي 4 ا ٠ موسر لج ند ااجر يفت حر شوهت رن نللاك

 مهيف هلل ُنُس نأ *مؤَنْيَِرلا ةَنُس ُتَلَخ ُدَقَو َمَلَسَو هيلع هللا ىَلَص َيِلاب هب َنّونِصْؤُي ال هكَم ِرمُك

 ْئِف هيف اًوُلظف ٍءاَمّسلا َنّماباَبْمهْيَلَع َسْحَنْقْوَلَو مهم ٍءالْؤهَو مه هاي ْمويِذكَب مهيئدعَت نب
 «59َنْورَوَحسُم موق نحن لَباَتْراَصْبَأ ٌتَدُس ُتَرْكْس اَمْلِإ آَوَلاَقَل نْوُدَعْصَي 2 َنوُجَرْعَي بابل
 ُداَطْرَسلاَو ءازْوَجْلاوُرْوَتلَو ْلَمَحْلاَرَضَع ىنُنإ اُجْوّوُب ٍءاَمّسلا ىف اَنْلَعَج ُدَقَلَو َكِلذاَنبلإ يخي

 يما سا "جس ع ع وه م هاه م1 قريع كم هزم » هوس م جسوم يسم خس ثم“ قيس م عد

 ةعبسلا بكاوكلا لزانُم َىِهَو توحلاوول ّدلاو ىّدجلاَو سوقلاو بَرَمَعلاَو ٌناَرْيِملاَو ةلبنسلاو ُدَسالاَو

 مَعَ بيساو ءاَرْوَحل َُلَوٍدِراَطُعَو كارْيمْلَو رولا اهو ةرْهّزلاَو ُبرفَعلَو ْلَمَحلا هلو حير ٍةَراَّسلا
 هيو ُولَدلاَو يدل هلو لحَْو ُتْوُحْلَو سول لَو ىرُْمْلَو دَسلااَهَلَو ٍسْمّشلاَو كاطْرَسل هَل
 ٍنَم نك الإ مجرم (2مْيجَر ٍنطْيَش لك ْنِم ٍبْهشلاب اهنظِفََحَو 4؟؛نيرِظنلل بكاكلاب
 ,ر# هل جيو _ هاي”, مو وب الل عا وق نك دمع وام ف 0 0 ع كيم ف
 ةلبخي وا هبقثي وا هقرحي ىضم بك وك ةم) ٌنيِبم ٌباَهَش ُهَمِحَْل تاف ةفطح" عمسلا قرتسا

 25 2 هادو د ا نادل ته 7 - 7 مم للعقل 2م الل ع اش دع نع 2 ني 000

 نم اهيف انتبناو اهلهاب كرت الئل َتباَوُن الاّبج ىِساَوَر اهيف انيقلا َو اًمانَطَسَب اهن ُدَدَم ضرالاو

2 

 "مرح

 دخلا ل وبذا رع مرق 7 مل 9 3 معا موا و رعت 500000 228 ممم 00 2

 انلْعَ و ِبْوُمَحْلاَو راَمَيلا َنِم ِءاّيلاب ُسياَعَم اَهيِف مكل ادلَعَجَو ِرَدَقُم مُوَلْعَم *هؤنؤوُرَوُم ٍءىش لك
0 0 

 ل ا ا ورم اقام ندفع ١ ماا سل »5# م د ع ري رطل سا يب

 ٍءىش َدِئاَر نم اَم ْنِإَو هللا ْمُهَقُرَري اَمنإَف ماَعنْألاَو ٌباَوَّدلاَو ٍدْيِبعْلا نِم 3-4 َنيِقزرب هل ممسل ْنَم مكل

 انلسراو حِلاَصَملا بسَح ىلع »#0 مولعم رَدقب الإ ُهلِزْناَمَو هنئازخ حيتافم ةنئآ زخ انذنعالا ل ا ا ل ل ا

 1 لسا دو

 يقْسَف اَرطَم ٌَءاَم ٍباَحَّسلا ٍءاَمّسلا َنِم انْ ءاَم ُىيَتْمَيَف َباَحَسلا ُبَمَلَت َحِقاَوَل حيزا اهم 3
 هسةنوثِرولا ْنْحَنَو ُتْيِمِنَو يخن نحن انإَو مكيدياب ةئئاَرََح ُتَسَيَل ْىَأ »م َنيِنِزاخب ُهَل متنا 0 0 0 7 ِ 0 1 3غ 2 لا ا ا ل ل ا لل ا م قو 1 100

 2 رك داق هوم سار و ومد 6-0 2 3 و يلا دخولا 4 0 ا

 مذ نذل نين لخلا ودفنت نما مكنم نيمدقتسملا انْمِلَع ُدَقْلَو قلخلا ٌعْيِمَج ُترْن َنْوُقاَبْل
 51 ل ا وول ةعشفو ع تا سا ١ نيت 3 يو دو ع و حا ماو تسود 7 8 عارم ف يو

 ىف ميكح ةنإ مُهَرْشْحَي َوُه كاَبَر َّنإَو ِةَميِقلا مْوَي ىلإ َنيِرحاَبُمْلا + ءَنْيِرخاتْسُمْلا انْمِلَع ُدَقَلَو
 2 6 فق - 0: 8

 رطساوب تفاضاروا جس نآر ثوارم ) كبك د لقبت آس( بس مولعمولر ا وفوارم قسى سا ) وع مال فلا 1 .٠٠
 )داب اب( هاب دمي باتكف طعام تلفت كارول اكن كر ثالاد سل ايا ليي لش و نت ) شرج لكن آر قروا( هس نام

 لك وثارلسروا كلا بج« ند كس تم ايق ) كولر فاك-ك لي رك( لب انمت ) ل ذر 1( جس ايكءاح ذي دختاس نس فيض رشت فل
 ىلع انتي حس فرط كن اداب داب تن هس ك_ كس ريثك ب راثفل) تس وم نامل م ! لاك ( كح لي رك متاع اك تلا

 لح لوم شع د جيد للا هو لج لوكا نلومب كت مم ايق لديك تس 1 ا نبل وو ضتاروا كلو

 يلام وك( حدس ده لاح ناوكراتم( !؟ رك ا) ود زوقك لاحس نا للا( ل يقوم مل قت تبع اك رك ميما يبت



 مهما تيآ كان طرا ةروسا مرورا 2 موسدلج, نال اجر ضن رشورمج ننال

 اون ا( ليد مورس نامي كدب لمع لوبوصنم ىلايذ كسر قيل وداي ذ) لي هس ومب لو ديم!( لا ايند) لما لا نر وا لل
 ستاك( سرب ) قوى مت( جاكدكي تس كدا مكر ءقلختكس راكم اهنا ) < لاب لوم ماعم تنقيح
 خالد تما لوك د ل تس اب لوم لاهيا كف كس ناا خرط حار( حس دئاز نام )يك
 نا 0 ل كس لب داق )رواد قكر هك هر( تالاز نمل اع قوي 1ك رت

 وك ذا وقركا دال لك كر كرا شرفة ع داو :ةيقي اس ى ن0( تلود كن آر ق باطما لايخ كس ىا) تعش
 روا تس ركاراجا لبث( كح بازطعالب ) راكع تشم رف( نيت سا رف ىلاهتدفلا جس ىلا مالكن آر قي دوا جس ىف قتل 3 سايح ل
 مدوتيشالب دوا تايكل زان ن آف متبشالي ىلاج ىد لائكحسلب# ليت تذو لال ( ل 2 ازع تش فيج)

 - ديك (ريخت) س وأو دج لي تاي ذمتك هقادي( 1 ليد ذم سئلت كل دب دم) ل كابكتح لاق
 ازا قاناكب آم وقكبآ حررط )وما اد نىك ا فس وكول واو يآرب لوك اي كح ىلا لميا ني
 لومرجب ل ةيس دان مكث( عساي دامب سس مك لعن نولدكس ناديت ؟)حررط وا( ب قتراي ىد لتس شخ ؟يب ع: لضرد
 لإ لك د زك كي حس ناادج وا لع ليتل ساو ذل نامي ا( ينتج مكى ”) كلر تفلت ىك تتم الك نول كس ( .كرافك)
 ىاعسىد كركر ركل باطل تداع قرنا التالى كس دشلا ذ_ سونج نت )هس اب آل توك ترب يكابينا حس نلا

 28 بأ سلس 7 م( هزاورد) ساس ثابد ندييدوا ليد لوو زاورد لوكا النااس[ غل كس نا مترك كرم لاعاكنلا رم

 ردا( حساب دهس د ناحل ابيا لم سس لسن )حس اهلي هركوداج لكلاب رب لوك متلك سكى درك دبر ظن راع ل سيك
 سا نلاطرس_ءاززوج رف لم دارع خرب هداب) كيس درك اديب دات سس ذب سب لش ناس آس كس لامر فراك كدت

 < حررط لا ليصفن كن جب ل تس ابك انعكس لور ايس تاس عرب هرب يبد تمدح واو دج ل قا برقع نلا زي هليذس

 كح  ءاشدراطعروا- ىو خرب ود نازيصروا روك كح داشس»رمذدوا- ىلث قريرب هد بر قعر وا لمتلا لس # داس عجرم

 كس هراتم قرتشمروا ىرسا خرب فرص قب - كس رروسروا حدب نلاطرمس فرست ل كح # داس وا لن خرج ود لبنسر وا ءا ذو

 لوراتتس) ورك اىنشوخ كل كس لولاو تك و تادوا( لت جرب ودول د روا رج ك- كح هدا عز دوا لع خيربوو توحروا نق كك

 < اعانيإ سنك لولدكي الل جس يدرك وفت سوم هسدام ءاكذج ) هودرم اطير م( يل رؤ لس ولعت ) حا زيت( حس

 ا حس ماج هدي ا هس اهاج يدر حسا حس هداتس نور ) ع اتركبق ادن اك العش اونا كير ول( كس احب ناي قدد2)
 لور نشا تيس هوك« ثاهيب طويدقم ) نيس داك اهي ىراحج ل ساروا( ىد اليمبب ) دامب نان ز ذس مروا( عساناج اي دانب ماحس ا

 يدرك ايهم نلاءاسا راس اكت شيم مل #راهبتروا لع الا حس دادقم يعم كي لي زنج لكم ل شارد( لح تاكل سم كس
 لاو ذك ا يبس زور ممل كح نم( (دركاربي ك- ابق ) ىثوكح اول لاروا( حس دجتاس كس ءاي ماعم طفل لغ روا لمي )

 كفا ) رش هس لاك لكما زج لورا( سا داود لبتأ قدطلا لوك هس ايدج «دوفاج ماع« مالغ كتم )وم لين
 نو مكروا- لو يي قا لب اطم كس ناوفات وج ارميا( راسم بسح ) نأ مترك لوبن للاي دام( نايك

 شاب لب( داب ) - ناس آت مكرم( لن قي درك ديرب عس ىلإ دوا لاو لانو ولدا ) لن يقي دره سلي دكل داب كلي الج
 ضو دابق رش ذك نا نم )تل هكر لتس كت ىلاياتا تلا لاس جم اك كي هس داب وروا ل ةيداسم

 ل اضتق ىق هسدام لاك بس ) كح لب اه ود لاب لك مج وا لين سراء دوا لن تس الجلل ين ع من يبدوا( تل تل 1



 مداح منتي 1 4 ا هز رجا ةروسا«رسوراي موسم 0 مسلط« نال لري رشم 2 نال

 2 هل قلو ولصتب هس راهو( لع سد زك ولوج كت 2 - م م 00 كام قر نزلا الا لك

 قولى ا) الاو تدل ( ل تمفص ىي !) ٠و انيقي ء كة اهرف رول نلا ىند درو ري اك امبشالب دوا( تكلس او ف اوجج فتات يق )
 دهس الاو تاج("

 "اين اع ل تءروس اريك او اكل ابج -ح م اناكى داو كيا اايمرد كس ماشروادنيب ده رجحلا 0-0000 :بكذو 58

 ش - ل عرامتب الاب تءاي198 لس ساروا انومج لكك اك تدوس ىلا تس
 من” ىارلسمبسدج لس مثل مارا وق ءاكدم هربا اكبسارفغ بسدج تتذو ل ئراز اي« كس لي دك اني زور كس تم يق ع

 م !ءاج آكل ب نحمل نقيس يلقن روح. اح 12 كس وفود ليو اركب ءاظفلر وا لبن اب 2 لاكن تس
 تار ورد كس ءانوفكن آر قف تكتم يق كل سا حس هدو لد« هدو اكتضانح كن أ مدت انلزن نحن انا ٍ

 لاتارواح انو مولت حس هللا باتك نم اوظفحتسا امبتيآك ايجات ايكالا ذم كد اصنود 2 اعراب اكتمل اح كل باو

 تلقاه لو مخي ىلآرقىك نر رط لما دوا لك ور لئظوفت حمر ىردي ليئاتك لاس آل يم ل للا جيس مولحنن هب كت تظن
 ليل سوك وبال ىرسود وج - حس هز لي كرك آش اكد 1 لب قرف ىلوكك تن حرا تكل ب رشسوشرر وا لتقن كيأ ع ىئاك

 د وم موطتماسس تياور لالا هيج_ك ايم ايلاوخنا مكر لآ قبه رش كمم ايف تدبلا د اكسو

 خسني مث فرح هيف سيل حولي ضيبا قرولاذاف سانلا حبصيف فحاصملا نم نامزلارحخا ىف نارقلا عضفرب
 (باطخلا لصف) ةيلهاجلا رابخاو ىناغرالاو راعشالا ىلا سانلا عججري مث ةملك هنم رك ذي الف بولقلا نم نارشلا

 لابد لملاك ردم ب حاجاجابأ تيرم كم ترب كركم كر ووك كلف لب كملف توغل اس ررب اجور
 ريوق تافرصتو تفلت رص اكن ناس ل لاقي اوس لا ذوح كي بطل رسود تس ينط كاوا كَ

 ليث كس لكما ووك يكب لطم راكد تكا مان صاخب كس لاتجرب هداي ناداه ايك يكرس نري دكا كل للا جايك يدك
 لاجل لوم مولعم ىو خو 5# نايكي ليتم لص لوز ءورنا توكل او تك و ترروص ومب سيئا ذل ت ييبإ كل وراسل

 ها دب ددود لس لوين ك كس لراس بسك باتتبادو باه آء انساب روانس ايل يدك دي مان كس ى اماناكي وجب ناك
 لس ام اصكرداقتعارب لساروا ٌعساج انام لج ثم دحو آر ثور دكا حيت ال ب تنس نيس درك ل صلب يضل طمس ىلا لو

 كس لوداتس تاس باف آ حررط لس زيت هس كيش لع لا باق ادسارل < ىب لايخ ين يمت عررطىا

 نارك الا ىوقل م لوداتسم انت باهق 1 حررط لسا زين تس ّ او نايمرو لس حروري روادسا خيري حررط ى اجاتم ل كايمرد

 بي اد ىلاجوم نيت ىوقرث انك لاا قا انؤم ليسا خرب بج باق 1ك يا + نى قل نرورب مانتدسا ندب رط

 سم تير. ”*“هق تيب "تل لا حس اشم كس جروس لمع تار ان فأل قرن اح_لكوج دوا جس اي انام'"ملأا تيب ”لدسا
 ع لّضوراب خرازنم اكل ما كس لبلس نرد فاطر - هس ظدداب حراز اك وفود نلاطرسروا دن اج لتوج دواس ايكك أنار كيد زن"

 تاس نا هوت زن - لو تسد ةسوم تابالقلا حسمت لش لوفود كك ود هس تبحازم هداي زول لاطرس حس دناج كس ىلا
 رب هس نمل سا ل كي رش لبي لانس[ نصف يتاح رد وسدن اي نيم نبي ري تس طال كس تار اترحت فعس لين لدواشم

 حركي كو وكت اليخ نا كس نيب نااقرف ٌءروسوأ قم الع دوا لابي وق وئيسم الع لاحر جمب لل لسان ردم هد كح كح كيا
 - لين لكريفتادم مابوايي كو اهت هناي



 ههطحارسمتيبأ ا هاجرجما ةروسا«رسورإ مسا .٠ موسرلج» نال يضع ررشو دمج تنتاك

 مكل انلعجو شياعم اهيف مكل انلعجو ىاّكوب 2 رف طعر شياعمأب مكلاقفاه لك لكي متسل نمو

 ارب مكل ريك أي نيقزارب هل متسل نم مكل انلعحو شياعم مكل انلعج لو عررطلا تدايكيدقن نيقزارب هل تسل نم
 جس ىرورض اناثولوك اجل كس فذ رك ف طع رورجيربلتوك_ج لاك ماج فطغاك

 رولو ركنات اء اعنا لضنبب ابا اكديح ول, نيتك ت لامر« با ذذعري راقكم تييمانج كن ارق ل عرج ٌةروس............: تايأ طل
 114 تررضخت اروا انوبج قت اك سم ايق حررط ىااترجتاس كس تاهقاو كب ناايب كا زسو ءازج وكل ولاو لس رلى زرو فال غروا داعش تع اطأ

 روطع رون قلك اس تدوس مروا طبرق اياك نا اضمك تروس للا حس لج لال رص الغ هت تمروص لما نائاضم هرعخو لس

 اي اولاق تي اروا هس نايياكودوصقلن اضم لني رسوددجت اسكس تييناقت لان آر قلع 'رملا تيب آرجن انج _جساناج سس اسس
 ٠ - ىراج كناييديح خلا ءامسلا ىف انلعج دقلو تي ارواشكب سل اسر خلا ىذلااهيا

 ريتاسلس تعاد ل دهس نر روع ترروصلوت كيا لش ايزل ترش الكس تاور تسالاابع نبا -:........: ىلو نك امش

 م ضر كل و س١ لتر وا ذم هنرظن ع للا لب افرك تلح حي لي وخد لا كل لاا وف ترارطح قب قاوم لاش

 ل وفصل را لكاوارمحس اي وك لوم لذان خلا مكدم نيمدقتسملا انملع دقشو تع آي لا كس هر لج لوف#
 - ل دارم كوه او تح ب ذامف لي تنفو ىرخ اروا تذو لوا ث تس رفأم اذواروا لو كأول

 9 وو

 خيا ن#* - < ايددوذ ب هدم ناوددوا لايام تيا اهءاج نس نآرث 0 :ئور آر 0 : عرش لو

 مقل باقل لكشم وم لوم وتلا وج لاكتساب لوكاس اجساد اكروا حلو لكلاب نار قلب لاو نيساء لين تندقو قيال لام
 نانا بس تاباوتيسة دايز حس داي زهد بس قلم نكسب لا جرود رج سنسر كل وق سا لور سان تسا نان رم

 مك ٍيصاخ كود قكوم سبل وج حبا روا لكشم تاب ىلوكىك لادوات لسد لتيك قس

 رجتاس قا تحاضو وم ل بج الاجا_ سو حاؤاجارجب ل لبي تح اضو رك قمر ليت تاب لامس قي دك ايامضاكت ابرج
 < ركن اءاس وحق ةييبااكتسكألب ىقياود كرايم واد سد واد اكل فالس نآر قف لوول نترك ترف 1ك

 -انوجايكتراكلا فس مج! شاك لاك سكساعسم ادثو تبرستوو بتب جس الاو هس آند يأ لئمولعم لجأ نكي لين ْ

 نايلس_ اهبل شابت اس نآرقخ تارطح تبجي كى دتدادخ دعو لع للسكس تانج ف ر............: زايعا آرت
 م تييتادكي هدوجوم ىن آر و اندم فاضاكي كا لكوك_او< ليئففاضا لع نآر قكجس انكم مولعم ني تمضتزا نا دكيشييب لا

 تك أ نس ىكزاتا اج يدرك كف طر صحي حس ل نار قركا بلا لكك رفوسرم لع سا لكلا ع_ ه1 رفرورض
 نار تت لوم ى وك حررط ساس نآر قرارك عربا نكي السوم لو زادت اك يك سس بيرت رند دوج ملكك جس قكوم مولعم
 مانت باتكى كي ايند قراس- لوم نىك ل طن ىلا لوم كي ننس اك حاج لتي اكلك لشن كن كس
 . مرتب لقتتساليا فا وف لئاك اك حررط سا لي وسم انقدكس نار قدهتاس كس ىض اا نيا بس اتوب نكن انواع انوم فتاك و
 -انبر لائق ن اكما اكل احا كف رط قرسود ليو لاجوم شنب كل انحاكفاضا ليي نآر فرط ليا تحل <



 مسا سما جاهم رجا خر وس نيل روسو موسرطت ل اجر يشعر وج اا

 ات اوم ليوا لع رود لا تبا ع اوم بسا يبرد لس رابط اك ىلولكن يسم لا كت ظاذق لآ رقروأ .٠ .لكرقعضانم

 ل سا اهق اهي وج عروق اك لما اك تنفو لا جب اد جب م ا نال اتق اراك تا ثوحت سو تس تاون رق تنذو سا لبو
 لكن رق - ليات بجي ليعتي اناج ور نفك رد للا اكن ارق اكسو: تس وممن كس تظاؤت نلاءاهس رج اظ بت نإ: ذنو تماتك
 كلااكى را اوشو لج لي اووخوو لكى كر دق تالا كن آر قربي سان لكشم 7 اع انكر داك ى م :-< نة كم وات دابع

 ميكب نير طوغك ل ع ظفاعروا نوت ددإب حر رط نساك ا را نوت دارش يعن ات برس ى وآروا ىداي
 نسيب ليل رع ناز كن جرا ىلا وم حر الصاع رينج ومص و ايكمداي طاف ا ايكو مدبساكاى ل اقافتا لول جس ستاك ان ترج
 نار مكر نر ثا اور ابا لور ناي زرمت اي لوم ناي ذ لبا نال ص لما تفر تروا وك كس نا لوب كنسرمت فروا

 بانل 8 ول اينوروا قلب ع مقكاكاي هاك جس حس لوني ز تس لوني ذس لون لس رطل ف تي

 جب طفام نسبا قبح 0 ناآر قت ايد قداس 000 ا اكل ماو تاي يو ر رقلروا يطا

 ؟يحس ايكروا و سناك ايي هس اوعي ود ركن رق

 اياديك ناس اكتملت فت كسا كت ني” حس ءادتناري جس ذلا ظفاح اكن 0١ :بتادج كك اب

 550 2 يك ايند لا ناءاسباكتضانتن لي تس راش ل دقيإ ل لالا تانج

 نحن اناث ايتو يع ارك وب شاك < ىلا باتل لال لح ردو اررط »كك سابك 1

 بادج ؟ بلح وم تباع حررط_ل كوم قت اك لود ا بوم دن قطر اكن ارقي دواوم قداط لن دعب نس كلت خلا اهل
 !ولظف روا_<س داينب بس لابي ماحلا كل سا_ ع دوجوم ل ثييداحا توجت اكتب[ اس ناو حرر تاي رس ودك
 تب داين سل تاب نه نس لوتش في ؟ بل اطملس ناري سايكس وج وأخ 22 ب ناسآك  دافكل ش نوج رعي هيف

 لال ذاب حرض رادع نا كار رافكدلذس تاس لش هئانج د سئئاتمام قراخ ناكل وشف كيج

 تح تداع قراخانه 2 رب لوناس اكل وناسنا رت كح تس

 رخألاب ردا لوما نغ اع نتا ضو ىلإ سرج كس للاب لل هي حس بس نيك وجي زاب :خرري راب لاح

 ك- ولكن لاروا مس لك هد نلاب ذ نارك ىف (ماشءرصمب لفارع لم سواك لاتتبا فيا نلابذ ايل رع اهلك ل وبقول ايخ ا لس ناوانإ
 انش ناب ل عكس لادج هرب كح دوس رك الزنم ثا نب لن مولعم كت قلعت لابتي تدع اوبر اس
 لوب مولعشر تءاب ف اص هذي لج ان تتوب لولاك اس مالكه تبملاج بركس تاباقرمددوب - لئابم لوم لبو

 خيري وأن لا أ زاججروا ريش ع لوقنم يوم تف داقورباج سابع نار انج - لي ” اج كل راس وردا مس ردم لابي دك

 لوب قضارعر ار لابس يس ب وح لييصفلو وركن ايب لك وراشسروا خرب حس فرط كما ارسم 00

 هي دوط قري زج كارل "ا تر بمب تل سادس لي ان لا دارمد لإ + كس موكبو تنبيه لا تايرظنابس وي لئالاع

 - لي اج كراش
 نقي رفع تراقب لق رن ان يووم هب را وواو ل كلن لاعب



 مداح تي 1 هرج اقر وسما بيور أي موسوس موسرلج نمل تمم 1

 كه تدم اكتم ب كاري دوا هس كو ءاديبي تيفبكى ل !نجبو نست نلاكن إذ سس و+ حلاو حررط شارب اظن مارق ققسأ تان
 كات وفور ارا عبس تاس ىل خو نست عبس كيد” ا < اجاودج < سل

 قير "وعرق كرايم اك ةاج ل ذاق الا, تسرد يأ ركأ وم ترسو لك كس لوم كف ردا ورم

 ناسي ل لولاو لك و حررط لس ناجح ادي لب ؟ناشنيف كلام ا 3 كركر كى قس ىلا ند

 م ؟ورك م راظن اكل ون نيم ر وولج ىو راس ل ' ار كرهتدتاء وجد لاي زورثا بش دنا لع لاتار دنا ؟ < 00

 منا ؟فافش فاصل نورت تن 3ك يتاح نايا كامل ايه مانع ١ تاس نوير فلل كراس ل ا
 تحس رظنم اسس ندوكاكن لامس اك ضم ىلا شف رن ل / روق قوما ل رورو سا لور كوت( ةناشم قرط نتج ننام 0
 1 ا ها رتل كل نوما لع نج

 سبت وق ىلاطيبش ىلا ف اوم ايل اي وركن نلاء اسس اكملت انى واهس مارت ١ :اننس لبر مش ىلا عع 1م قرد لو اطرش

 بيرق لأ روا نو تكس جب دش وليس ناي اناا دو تدق ىلا لوك مجج ناي لو زادتا لظ لبي لوم اكو رقمك نا 0
 نبي رض للا ايد ل اعكد ا“ شوو قار حس احول راطا كا *ي مرات كادوا يلع بل * /زمش بابش-ةيدةسأل

 قدو# نطاشتساب سن 1 نأ كا لوا م نكرت_اكالاح انو اكل وراس ىو حس باب لابي مليا
 مكس تياور روف كشك اع تررضتتوس ؟ لإ ح هن آب لو لح ركاج لي نوفا آكل وربى

 اذاماولناق.: ل تدل نرتب نب 0 روان ة# كورك كن ورم ىلا 1ك لع نولوإب تش رف

 تانج اوج ؟اياررفايل  س داكددوب كل ث تي إل تسر مود كيا تش رش عمسل عمسلاا وقرتسم اهعمسيف قحلاا ولاق« مكبر لاق

 500 < كل هس بيقعتاف ليي لا - لإ تنل ناك ا ناي سس ينج روج نكي يا رف قف يا رفوكب دج
 لوب تيل نعركاج ع نوفا شل 0 ل جح رعإ لس ذو

 اب تدالو لكتررضخت [لى_ نوم مولعم وقح ثيبداحا ل تبدد سبق لاكش ب ب سرق ل...“ تاكا لويتور

 واحس ف اج هي ناس وكن ا يشبك سب بلطم لربك ؟ايكق نكس ساري جايك يدركه نباناج لش نفاس ينط هشدعإ ل تح
 نك هرب كانبكي قاب < صحن اقانم لول م لقا لوفود نا كس للا ليث يي نيركاج لمن لولوي ركن جس ايككا يد كور لك
 اوم احوج وركب كل ولاب مءاروا ىك شب ل لاول اس 1 نا مح ب باوجأل د الكسار يأ كل كس تح كبسج«هدئ فايت

 تي طنطا ندد اهب سكروف ناكل تودي ناك لا وج اسوج رك و كلون اي لوم ولدا روا لكى داك كوري ناك

 لوم كح حس ليي لولداب وك عمسلا قرتسا تي آروااكةاجايكل ومر شنب ل وتاسآ# نول و زعمل عمسلا نع مهنا.
 -ج وم مولعت ا ةفطخلا فطخ ل ارييج_ لو لكل ع لح لي ربت م انتا: لابوك اجايك

 اج ترضخ كنب ارو م“ : ىو كل عد كور ح لون اس1 نبط ايش ترلودب كت رض
 نفت رووداو لق لوزن نبل ل عن ذانلع ترج: بنس وو تس لفن مام

 كنا شم اهني شاب دودج يأ تومردد كم ارك اهنا مانت ليي حس "ترض كراك كوره لا سهم كف شاب

 لدي ليتر وص سئتت لا دعب نلاروا ىتلاجوم مت ني دار فكس ناهدال لآ[ نه سيمت يع كوري وا قو رك لن لكووج وم



 ناعيا هاه زلرجا ةروس امسأوا مع ةكمق « نال الجر يس جررشو دج رت نجلا

 -.اناج مكر مااا لب لطب و نت حرررط ارواح نيس دك كاي هدب 1201 37 0

 2007 مناع بو كفو نينا تانك بآ ةءفرط لك يارعإ لس ذو اردنا تدذ مرور ل ترضخ كيل

 ف روصو دارا ئنرك 2 لاو لاق كور لوك اوراكل ا كويت رج كس ناايخ فرط ىرمو درعا ايكايدرك
 نوم نشك دينأ اخ اي آريتاس كس فرك ترضخ [لينرغ_ كج دورت نب كا ك- ساب دالك ذادرداكورطخ كب - لوم

 -.انب بيس كش اكر ىلا كل لس نايل يش يت

 بببس اكباهش شيب كان يم نال ب حس فس رام لق تنذو ل كنس يي قرد: كل نيش 0 ”يامال باغ

 ملح قوت يب تروص كل باب لن فسم. كس ني يشردوم اندم لكي روط بك ناك ندب ىانرم وكن طيش

 اعدت ل [اوترب اي هات ل ايش عسا لس هو اموت اري نينو نق نو ر تاراقب اي ند يش تن ىلابش

 ا ا ا بايشروا لوم

 ؟ تلح للم كدروا ل تح كين قروج وكت تار نا ايش

 ل ل“ وموت يارا نى ولو اب مكس يب بلطم اك نيس درك تس لايك الواب كح لالا 0 : ببس اكشاي

 روا كنب ا برس اك لس 9: ادبي لو نك نادرا نى ىو تس. اجو لب ديت لش ىلإي تاراخب هد لاهج - لو ل داهم لد ع ورم

 لب طمس بلا تداع اتاكد وادب تلد ذك تاداخب يلب هكبدج لش يرهق قل نم ل وام اسما ني را
 ( نام )كس اناجابد ع ب شيم لاي كس ناعآ ال للا

 م يل هزل لا دن ىلا كراكو نإ لوا رط كوبل زج دس اب لول اكن

 لوبد 21م ل رطل رف كف ع كشر اكل /اروا قر و جي ردا ل

 ل ننال جس ايداني راك كل كس كرتون يعز ذس لونج توج شاد م

 عمت ف انفي لاي دج صدم لاي دنلب ىلا اجعاج سم سال سس ورض كك ااهقدن ناكر دق كا فرص < نس + ثق
 ىلا لي اني درك ءاداشو زيرو وقاطع ىلا يسرد حاج الج اوم انبي كتم وسو و زلت سلك يت ارك عرار لسا حس ىدنب جير وا ليترك
 لكن م زروا عيناك ىلاور كل واي رددوا لع لج ساكت اين دعم كح ىرط حررطث اهب كايد اظتي كا ىرف ىساور اهيف اسيقلا وررط
 - ل ر فك رورضملا كس تي دافا

 يس لوم قي (1) اوه مولعم وجب اك لو زج نلت تدب كني ذ حس تيب أ لام م. : بساثي قب كلوز قم

 انكر بي زاد صا كليف كيج ىلس لين ناو زوم بسهو لاقل ليرزنج ىف بي سا (1-)- لإن لايدنلب كوبي ب ل ()
 ل نع زل اومج ري بسلطم اك وج نو زوم زجرب ل ةساجوم تر عوار عرار لركن ث تس كاين ل وذم ل اكسال اتم

 للي كلا ضن تييكب تيفيكم تير ىبازججرج < ايدار م ذادنا اخ كيأ ف ىلا تدلك ل كح بس ل قكا تان ى
 رواة زارنا ونرش نت لج كن 20 ب راش كيا كس اك يك قحاب سبنورباب ل قلل

 لك خرط حرب تسخر دو لح حرر حرر لل لحس حرر حرب سلول كس حرر حرر لحن كس حررط حرريطومب ف الن كس بسس ان:



 ؟هاتارسب تب 1 41ه طرا ةروسا سواي مسد موسرلج, نم الجر يفت حررت ا

 ل ىلا لي نا ىكزتج لوك ليا ل ققر كا بكم ولت روا لإن قد تكا فرط م للجج لماع س حررط حرر: للاي رب
 ش لومي قاما ناد كيأ كل وبه ؟ومن لوط كي كير واو تر ادناه رقم ضان يأ صاروا هزم وييشوخ تمكرء لو ذ ىلع لكك

 لب حج اسدهتاساس كك .قيقد لكروا لوم لل حررط لكل متي كراس لك اد وج درواولوكر ننس اس نب فيا لك اعكم ول لكلا ل
 بج زج هوم هرلادتا ضان كيل اك اا قتومب لكش_ ليظلاو فس 1 قرف لع هزادتا لاء قوب هييرعو ذو ركء وب بجرم وكل ؟ لن لوم ل
 يح طارت برواس هذادتا اخ كي اكسس قاس صا جس هزم بس ويشوف هس تكرر كس[ لع لكلا كس
 ان ذا كانا هرذ لبا كيا ل ماي وكل توم بب الفتجت اسكس تييبن اسلي لا شييمج روا حس كاع جس لاء كو

 لوز ومب ىلار فى ب لوقا لينك جس ايو تناك قلالي كي تيس كيا كيا« هئاد كي كادوا جس ايك
 - لن قر تلاع ككل ارزتخاو بسانت لب لوقاب ىراس يا ليث قكأ لي زجج ىلا قم عبس لظاو ىت لادتكاو بس ين لن مدمس
 ومش ل تعمو بسانتن ناي تيفبك و تيل اوج لبر لو

 مل ةسارف؟ج كى ركن اي تقيقح ب قلع“ شياعم اهيف مكل اهلعجو تي1............: م اظن هررمقم ىلا
 هر ذ لاي هس دامت اكزتجر مج كارل عررط لا ني يسد رك ايه ناءاسو رس داس كس تشيتروا دن ك- هس دابق ب ني ةس
 قدرتك ب زجج مانقيكس ماظن روا ادن كريب ل توم لاباس لوم دجت اسكس قه زادنا هررقم لي شكرا نكي دوجوم
 - جس دوج وصرورط قس ىلاو تتكسر ما ساروا ىلاو فس ركررقمو زارنا وكل اهيب كس اب دال وليم يس هز مرش كيأوج ب روأ لاذع

 كس لار#-اماجوم مكاقماظناك شى جرم اسك طابضنا دول دوا لون يمان ىك عمر لامك اىتبد نامت امون ابارك لو
 ومب و نلس_وهد ىكلكريور كنز ةوه ري كاع هير ذاك يردوا ىلاداغا كن لعن شاب كل ون سار فرك عد لاثم كش راب دعب

 يوارك هس ول ورذ لح لاي هد قا باعب - ردنم ليي ه«تايدركم كم اظنارول فيأاكل وفاه روا لوزادنا هررتقم حررط لل

 هذ كن بسر طقس شاب لي دداح قتورمج ل ىلاج ليك ئئاضف لي ددايعروا ليث نق لب ردا كرب ركاج لمي قدتلبر هي قع

 < اتبراترل تت ناح آن اي كلل شلل ف كس لين قس ل قي در كب ءاداشوكءدذ كيا كيا كس ناخذ كَ
 روأ بيرت ضان كيا روا لست خوك ىلإ مك ناب ب كس ايد شح سمر ارم ولطم قل طمع لس ترورض ىراربت لي كيري

 كك لاهي قع ل للاطم لي كرنك ترورض كنز هو دوا اومن انب هئاخراك اول كيا اك يسد تسرب دقتاس كس < ذادلا
 هسا راكماكاك مدري لب هدارا لولاك بوب رك ق كرم ريفا سا تلاع كما زارنا لكك ع طتن لس اكل السا

 هيي نول بث اجوكت اب ساروا ليث ةسدامدوا ةسالج تكل 2س[ رفك1............: هزات اك توصروا كدت
 حررط اج ايدارهو زادت ورق اك و زج مامن ف# مت حررط لش شما سوم لع لولاو ف آتكي ناوكروا س4 لس لالاو ذسآ

 - لوم اري زج جس هزارتا هررقم كل كس هذ هي ل آدس لوم رواج ايدارمو زادنا اخ كيا أ اكتايحو تروم

 نونا كم زادماو مزقت ليضوغ_ ع ىلرم لإ طم ل < زادنا هر قمع يفر موج روا < يلوم اديب نب طم ك- هسا زارنا هررقم نسا
 كعك يةروضتزعب_.اوك وكول ك- كسازج ىل اهئ اداكددورياد اهبل ةسارفاكق تبر جايز لوكس لتس نوف اقري
 رك يئن ام لب ملكوو بحب دواس ميلي موو عساي دارو ادا فيأ فس لا قل كس تاب, لسا عررط كل وفا مان لد
 هر هديشو رظن كا لامعا كس نانا يئن لم قي ميلكوو بي رواوم ارجو زارنا لوك ل كس لاما كس نانا نس لا



 وو حساب أ ع ناهز رجا ةروصا# كوري مسوس صوسرلج» نال الجر يسفل عر رشو لج رت ني انك

 (راز[نامجرت)_ ست

 قر لك ىلار تومشروا ى لي مللى دب ضن اكس هراشا فرط اس خلا اولكاي مهر تي م٠ 0
 جك هراشا ل كنرط لاس خلا لزن ىذلا اهيا اولاقو تيآ-< اند مدرك اب رق مرتك ثلا ايلا و
 نلا لأن رك ضن ايدج # ركن داكن ارب لاو اروا مولتو ف راهم هس دفناءايلوا سك جاي تساوت دن نأ اققورارسا 37
 00 تبلاعع ايكوم بلغ ناب نكرم حسوب نس[ ردت 100-0 ني ور وشو ل نوع َ

 ِخ عال م لل فرو لب ها ريبجا وو لاوحا ل نوقوص

 نا اج هذ ركلاتبلط قراوقحس لا لوم ماقتل الديب تنفادص كلم روب مولخحس خلا انيتاتام ول تم
 تل د *ينراوخلس ن ادور اتوجاكنإا م ركل ذا ايلوا لاح قمل نس اجرب مولحماس نااعق ولو رلوتيعآ

 50 ب تح رك ارك_مه ريع هداج, 207

 ١ فرط لد تاقتلا باج كرايغاروا رك طق بابساروا لك ورام شع . خلا ئش نم ناوتمأ -

 ٍيِط اَمَح نم َرِقْاَذِإ ْتْوَص ىأ ةَلصْلص هل عمن باي ِنيِط ٍلاَصْلَص ْنِم مذا َناَسنالا انفَلَح دقو
 را ْنِم مدا ول َلْبَق ىأ ْلْبَق ْنِم ُهنْفَلَخ سيب وهو رجلا اَبأ ٌناََجْلاَو ٍيفتُم 5 نْؤنسُم دوس

 اًرَشَب'قِلاَح نإ ةكبَلَمِْل َكْبَو لاَ ركْاَو ماسلا نفد اهل كال ران ىِه «ءةهومسلا

 ٌىَجْور نم هئيف ُتْيَرَج ُتْحْفَنَو نما ُةَتيَّوَس اَذِإَف :مؤَنْونْسَماَمَح ْنّم ٍلاَصْلَص ْنَم

 ل د ور ير ار مذاب تبرعت هل كرا فاس وة ردم
 2 27 م

 رم منتُمإ ىبا ةكئاَلَملا َنْيَب ناك ٌنِحْناوْبا َوُم سيب الإ نإ دج هن ”ونزغمجأ مهلك ةكبلملا

 ْعَم َنّوكَن ٌةَدِئاَر الأ كَعَتماَم كلام ٌسْيِلُبَِنِي لاَغت لآق «مةَنْيِدِجسلا ْعَم َنَوُكيْنَأ

 اني لاضأص نيف رق َدَجْسَأ نأ ىل َىِغَبياَل دجس دجْجْسآَل ْنكآ ْمل لاق -)َنْيِدجسلا

 َنإَو ٌدْوُرْطَم «:: هجر كد ٍِتاْمَّسلا َنِم َليِقَو ةَنجلا نم أ اههنم جراف لاق «مجنؤنسُم
 لاق مالا ىأ هرسبإ َنوثَعبي موي د ىلإ ىِنرِطناَف َبَر َلاَق ٍءاَّرَجْل 4(مؤِنيَبلا مْوَي ىلإ ٌَنْعَللا تْدلَع

 آَمب َبَرلاَق ىلوالا ةخفنلا ِتَفَو «مؤمْرْلْعَمْلا ِتْقَوْلا موي ىلإ ةةَنيِرظنُمْلا َنِم كنف

 ُْهنيِوْعألَو ئصاعَمْلا ٍضْرآْلا ىف ْمُهَل َنئيَرأَ ُبَوَجَو مَسْفْلهاَبلَو ل َكئاَوُعأِب أ يْيَوْع
 ٌىَلَع طاَرِص اًذله ىئاَعَت َلاَق َنْيوُمْلا ى مؤ َنْيِصلَخُمْلا ُمُهْنِم كَذاَبِعألا هزل َنْيِعَمْج

 تلغبتا نم كلل رف نطل ْمهْيَلَع َتَل َسْئَل َنييِمْؤلا يأ ُىِاَبِعَّن ْرْهَو مؤْيقتْسُم



 "5 ممارست 1 4 اهزج رجا جروس اوك داب ايو موسر لج نس الجر سف جر رشو#ج زن نال اك

 َةَعْبَس اَهَل كَعَم ِكَعَبلا نم ىأ :- نيعمجأ ْمُه م ُدَعْوَمَل منهج َّنإَو َنيرِفاَكْلا + َنيوْلا َنِم

 ع َنيَئاَسب تحف نيحملا نان وتل تق زج ْمُهنَم َهْنِم باَب لكل قاَبطأ ٌباَوبَ
 ومر مع

 ُىأ ماَلَس ْعَم ْوَأ ٍفْوَحْحَم لك ْنِم َنْيِمِلاَس أ ملَسَب اَهْوُلَخَد َمُهَل ُلاَقيَو ٍهاَهيِف ىرُجت مدون وْيْعَو

 ُمُهَنِم لاح اناّوخإ دج لغ نم ُمهِرْوُدَص ىف ام انْعَرْنَو َعْرْف لك ْنِم 4م اولد َواَوُمِْلَس

 ْمُهْسَمْي اَل ْمهِب ٍةرسألا ناَرْوَدِل ِضَْباَمَق ىلإ مصعب طي ال ى اًضِيأ لاح *تمؤَنْيلبقَمُم ٍرْوُس ىلع
 ْرْوْفَعْل نأ نأ ٌىِداَبِع دمحم اَي ربح ىَبن ادب «مْؤُنْيِجَرْخمب اَهْنَم ُمُهاَمَو تت تَقناَقَف

 ٍفْيض ْنَع مهن َوملُعُمْلا هدوُهْيلألا ُباَذَعْلا َوُه ٍةاَصْعلِل ُئباَذَع َّنأَو مهب ««ةييجرلا نيم
 !ىأ ًاَمْلَس اَوُلاَقَف ِهْيَلَع اًوُلَخَد ذا ليئربح ْمُهنِم هن الث وأ ُةَرْشَع ٌوََرَصَع انْنِإ ةكالم ِمُهَو ةداوويهربا

 ل اَوَلاَق َنوُمِئاَح همس َنْوْلِجَو ُمُكدم انإ اً اي ملف لكلا ٌمهيَلَع َضَرَعاَمَل ميِهاَرَب :! لاق ُظْمّللا اًذه

 ةْوُه ْيِفَركْد امك ُقاَحْسِ وُ ٍريثك مْلِع ىذ هوءؤمّيِلَع ملغب كَرِشَبن َكَبَُرْسُر ان خال لَجْوت
 ادم جا

 ٍءْىَش ىف َمِبَف ْىاَِإ ِهسْم َمَم أل 1 ربكلا بسم نأ ىلع دلولاب ئِنوُمَتْرَسَبآ لاق

 هدد َنيطِنَقْلا نم م نكت قدَصلاب ّقَحْلاِب كَنْرْشَب َراَوْلاَق بغت ماَهغِتْسإ هدعؤ نو رشي

 لاق وْرِفاكل مر نولاَصلالإَ هَبَرٍةَمْحَر نم اَهجَْقَو نؤنلا ٍرْسكِب طمقي ال ىأ ْنَمَو َلاَق َنيسِئاْلا
 أ َنيِرِفاك «م١ؤ َنيِمِرُجُم مْوَق ىلإ اآَلِسْرأ آنإ آوَلاَق هدمذ َنوُلَسْرُمْلا هيأ ما ُمُكِبَطَح اَمَف
  َنِمَل اَنْ ُهناَرماَلإ ْمهِناَمِيإِ «دا) َنيِعَمْجَأ ْمُهُوُجْنْمْل انإ ٍطْوَل َلالِإ ميكالمإل ٍطْوَل ِمْوَ

 3 اًَهِرْفَحِل ِباَذَعْلا ُن ىف َنيِقاَبْلا ٠ ةَنيِرِبغْلا

 لق حسا بج 1ى م وم انهت ) جس قت ركوكوسوج اانب حس ثسىيلاوك( مد ) ننام نس مترو ١ ل
 موكا ل 3 لكادع ل تاج نتن) نت دواس سدا[ ( ساس ةسوم كن اربيل لل تكن ال ةساج ايا دعب كح فسم

 تاءاسسو# رواوم من لاوقتو لبي لس حس كل يا ) حس ىركك اوم لوم قلم اق يدرك دب لس #( شادي نانا ) لا فس
 دج سس داك سوم كاري كا هق ابك نوتشرف فس داكددو ب كح ب ؟بج روك قو سا( طر )ردا( وم لاو سم

 يا لش كادوا( لودر كا فكيت ) لول اني ارو 5 كدا ل وم ارنا كح نوعا ونزل ايي رثشب كلا ادن ج ف رك كوس

 ة(قض هك كحول كاع لام كرد ف رطبا ذات ثلا تناك رود ةساجوجودنذ ود تس ل ) ا

 كرجود لش لا عل وجو و ا اكس نابس خا تش رفح يانج ( ان! اهب باد آكل حج )اج و6 وترسل ؟كس نابس مث

 2 ل رج تنل لوم روكا: ) ير زكا تاب هيي( ساق اتب د سب نوقشر فروا مق لعاب اكلت انج وج ) للا رك( تنك

 نش لا ) ؟ اوه لاش لي لولاو لح رب اريل ( كور كل نس سك م يك! ست اها رف هذيا_وبب للاخ لن نالاو

0 



 00 جاه زمر ار ,وسرا لرد را م١ موسرطج» , نال راج ريسفلاحر شو هج 2 2 311

 هذ زج كل هرب كرا كيا( شيئ ابي ذ انركه دبع ل هسرهم شل ) لورل هديك ل بع ل نكسومج لكي تس حب ابك( جس دئاذ ال

 ( سارا ( عب كلاب لادم ناي "اوم م ' ل لومز وست هج راق وود مل ايست ل لوم لاك

 تدب كت نو لا تح ري وأ !ايادم“ انما بر اتنعل ب كك و لح تم يق ايي روا اوم( دودرم ) هدئار فاك

 !ايارخاكز تك ”قكو تابت 2 الك( دك وجبر وص ليي ) تورم ما :ايرف_ة اعايامتاوراب هد( كأول ) نانا بج
 لم اين درو رطل كن لا عيد باجر ع وم ع ناهس 2 ركب نش )يكل نس ب رك

 لين هس دبا ل مارس يآوج لس نا! لاب وزوج كس رك ارك بس ارو و الكوك رك فشخ ( وكل وجنس ) شر كنا
 ( كج يدوروا) < ىلاو هاهي كتم وج تدار ديس بع لك اوم داشرا- "سال اذ آل ش2 كبي رهو و( نمؤم)

 هدعو اكس اطلس م52 كح بس ناروا(رفاكثن) كس كب سهاد: - اه دع ليرو زكي ريت ي نلا لإ هس دنب رم
 هدعس ل نس آو اورد يأ لت صخ كح رج لكلا - ني( قطز م زورو تاسع نان( لل قا رع ج12

 كح لوم دبي ل لوحناب نا ست وو ) كح لوم لي نومي روا لون إب كس او لس ل3 تادخ دبش الب - كح نوب لفاو نع مث
 لكي لماع سب 2م العايتمالم يحس فوغ مرج قل) تاس لس ألاجوم لو لن كا( كة اجاكس نا
 ل + ل لولد كس نا ( ركوب ليي حس ثمجارجحناك عررطرب ) ناني يدا اندم لضاو سوم تنس كمال

 ثتاس خخ 1ك ترصود كيا( ع لاعتس مهافار )كح لور عررط كلاب لاحب بسمك يد لاك ةس مت بس و ليت

 يلو نع وحك كل كغ 7[ يي تمب وف كشك و فرط كى دى رسود كا نتن ع لاع لكي )( لح سم كيش ب نوت
 ظ21111012ذز>زؤ]|] ] ]| #]# #] و و و + ]| | ]1 1

 لوم الاو ل ركحررفغم ىب ىذي( لك ون رشم ) لب ريشالب 11 ودنب رم( كحد سد عرالطا 0 : رك ا) هع ورك اك

 ك كتابا لأ روا س ( هد فيل" ) تطسازب( كل كس لوراكينك ) قكب اعارج يقي دوا لوم الاد فس دك ضر( يب نا)
 ابك ونة آللي كح نا كامري بنج( تتح لاش لمع نلا لعرب تررطحر وا ننس نا مت اب لذ اي وراي وج ) هدانس لكلام كل ول اربع

 ملت اكد فس لوبا وا يك ثانكس ل ا ل ا
 هدا ذ )كوم ملاعا ذيج ء لإ نس 1( ةييح د ) لس انس ىربتوخ كدت رفا لب وثم” تمور ؤ ''ايكذ لوبناهس(رطخ )شي دنا ح
 5005 وم ةيسد قرن ( كدت رذ) كح م” ابك مسارب( عبس اكي دز دوج ةروسل ايدج ليث دارم ناسا ترن )او مل

 م اهتسا ) ؟وم يد تداشب كدب زج سلب( جايك مي ب جم اياسذم لي دوج واب قم« جس لاع بال جس ايكدتم كراط اياح ذب ب

 انو لت( للام ) ديما انكي لآوس ل تسانس قربت خ ( تاس كس لايع) ىققاو لبست متل # وب شن رف( ع كل كس ببتت
 َ فروا هرسكه س ناد اقفل -ادم لل وك ل ) جس اتوم ديم: وكس تضر كد كودو ري نيا العب "ابك مي“ لوس

 0 كر متاهجوب نوع قرب كس ( نورفاك ) نوار ةساوس( جس عير لهم

 ( ل سآك قات ورفاكد طول موق هت كح تيك فرط لك تعاد مرجب كيا ماب ل وبلا ع ليقرو
 هو لكك لى وي فنا ا كس لالاجت م( تس جو كن لميا كس نا )وأدار مانقكس طول نادت

 .( لفبايرت الرا بدع لنا كس ددجتاس اك ولاو ساجد كي 5 رورضو همك اكد دم

 روان اوال جمولم ولمس نبايب لس نقلا ناججلا وهراكرادوب دي ءاوجا طم ن ونسبه... : بي 2

 نماروا تس نأ اولاد ناجل ةسادك تاارطنح ضن ناي نس تو قرار حس نا دوا ع كن كيا قادم اك
 ب ناليرشلاو ادار مس



 4ءسوعاب رس 4 !ه )رجا قروسء السراب مو موسدلج, نم الجر يضل ررشو مج 2 نياك

 ج01 نساحمن كن سح تين (ناك مس لاي فاظي ماسم 00
 لع ندي لح و ةرك تيس لن لوقو لوب كدب فس للا قبس نلسوم قي ضيحروا دئاز نب ىحور نم

 خررط كدا تيب تفاضاروا نر وفم رول متن ردن لاروكديكا لب ارم حم قت سايل اعتسا كس لم ولج ظفلاك ردوا ايدك د

 - لإ كت ابرج رك دارمو رب قت ضتاروا ايل لبئرارعو رج قش حرش ل اذج نيدحباس
 ىلات تتحرر ط ىتروا قوم ودفن للا تسر ورب هلا وج مولي سس هخيص كس باطخ ةقلضدوا حس للا نينا اك

 ضر وا تعا انوم لكل اكتشا كح لا لن ةس ار مالك أ كس كس بات ىرط كا لإ نانا لك كس ماركا
 , < ايك ومر مالك تح اوك لوتشرفالم الكتسج» ل اكشا كا فس تارت

 نام دا زوكاال ماعرف يل كس فس كتيب اسلي لاش لوفد كس ىلا نيبال لبي تيرس دلت دحسست ل نا
 -ه شدا ال كير نك ضلك نو عد

 2 ل ىقترواريبا تمس لا لمن هداك أ لا لوم تديديعب هذايز حم بس تم يق لثو نيدلا موي ىلا

 تبا قتال لامك قوم ير يج ل قرسدد دوا يك اجوم 7ث تنل لاا دعب كس تم يقم كاتم ب عسل لثة
 لاس لب اجو عروش تابا ذغ سرد كس مكعب 1 سا نايل بر لوب تنعلو لاك يتتم يق ثن_ لبن اج 2 كسى
 - لود لاك ترورض كت

 انكم قا ليي حتمي نرم_لكديك وت انهي حتوم كل كس شيب شرف كن طي سس لا نوشعسي موسي يسلا
 م انتاج شئروظنهان تساوخرو ىريتر كا يدالج رك. مولعملا تقولا موسي ىلا لم باوج ناي اكرم نوأرعإ لس تمم
 امنا جت سكس بسر در رسودرججر وا ل سآت ومدعإ ل لاا نايس تابم ل لتظل نك مولعم تقود و روك»
 بير قل تمايق دارم حس“ مولعم تلفو” كس ساد كثروا كوم هفقو اكل لاس لت ا كايعرد كس ل وت ل ونود نا- اكساع
 -اهتالا رام نس نوتشرفوكن اطيشش لب < دارمردب كج كس اركب سووا وم عروس بيرم اك نام

 نبا لس لوم ئاوردلس ميج ريدا حررط اال يال رك كر د بارد رتب كيا ل قرح باوبا ةعسبس

 مي 0010 رقس( ه) ريس( طع (وس) ظن( مف (1) جس يب بيت تروا مان كس لوقبل تاس كس مك و تسافر
 لم تك لكراصت ل رسم“ دوبي ل بسد كس ل د ني دحوم ر اكن ل م جرد لكي لكلا ةساءرفتكاهضروا_ موب( <)

 مجدد رست راصن سرسود كيد زن كس بريطخر وا حس ليج ر نان لبي ليو اسمروا ع نك شم لا نت « دب لب لج ب ىلا

 لكس لومدوبي ل

 فلكل ىؤنتر# ةوموارم وقت: وتلا, ركاروا اكرم ملاك انجب حرفك كش 3 اج ايلوارم ىوتتل حفأب ركأ نييقتمسلا نا
 - هس لو بتنام

 نع تعا ىئئرظن لوولبب ىت ل ونود تح اح نوم لش نايمرد كس متو ديما نامي اكو مولخس سس لا ىباذع ناو
 - أع ارم كينارسا لاك كيرج_- 2 ت1 رفرا كيس ساد كرم ردوا لانك رو لبس ظفل للا فيض

 شيب كم السمار يلعمدآتيرطتس خلا نامنالا انقلخ دقلو تي ارحب ل تيبولاو تبيب وب رنلاب ري .0000---- :تايآطر

 ىلا, رفان كن اطيبخروا وركن كم اعنا ىاب روا ىرجالق لس لااروا ملخ ريح ةنرول نوم للاخ اك ىلاقتدقلا لم لن جس !بداج اي كذاك
 ركراكت نج كل ك1 تعاط لاش خلا نيقتملا ناتعآدحب لا اناج "كل ابوو لاعفاكن يب رشسدجتاس كس ى اجا دب دوا
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 هاما هاه. جرف او روصعا «رسكو راي اركاكل موس لج نمل ماج ريسفر رو. 7 2 نايل

 دج 2ث 1 تاققاو كس م |اسأ اهبل وأو ميقا ربا سرر طل واشترط ر وا يح موحش ا ريعوروا م رعو اس " ىدابع ئبن'' روا

 من لمت ولو رم 2| ىلإ
 -اير نموا للا ا 4 ينام

 2 وج شي و هسا سوم لاو من بيث ىي باب لع مازحر هم ليج ترضخ لور كي 3. : لوزن ناث
 ب هس دم نال يد ب ”ا؟بب تع لوك مَع تايايكن ركحضت مكار را يناسب لي رداداتلسما ام:

 لس مك ودنب سيكل ث سا مخ ماني كيرجرا [نرقروا 2 وم نما عار زك كك لح نوب كرم دا تلو اد
 لي لوم لذات تيآخلا ىدابع ولا بع نر مان نونا

 الا ف دفلك اال كرك قناع كن اعيش نانا 34 م
 لادهب ق "قرابة هقلا- تسوق ”ر ىلاعاي لم لوم مق راهب شيب وج حس زب ني ظنا كباس قئ اج ل او تقيل تس
 9تايقتساق ليا شبلا» لي قى وسد لي فرو رايتس يلا لت ال وربع لووك يكرم حو نفاع ارو
 يبول سس لا ناضاوج لتس ق“ ام انج كس آيا ليم قلتي 4 ل“ اح داهقودتاط كيور لح
 هداك يعينا لس نا دادم دبا امانا ووا وكر بولقسيم_ حاجا اوبل نولقضج رول قوز“ تقاعس ار ل لااا
 ىو بولخمب سيلاو لح داك مارب نلا ليك ع دنب ل دقلاوج رواسي ف طعس | ل إلا تتوج ايلاب ماتم نب .ةدل
 ند تاجا انج- < كذاك ناديي لن تدعي حس بس لع خلا ناجلاو تي ل تاج كت حس 55000 95

 عأ جاك دك جس يب بلطم اكو ادهج ساكس نانا حرر زايد رورشرلسلس اكل سن رطل وفانارجب كب

 رضاك كا ل ةساز7ا تانج ةررلاكا لو ل كس مان امدح يك اك اك رف بلاخ ل يبيك
 د وم بذلت“ اك نيك اتاي يك باث

 مك نب اوج؟ قت لايك كلاي 92 رص اع رسود لام للا ابنت ل يش ايد يامل ف :بناو# كلوب

 قرإ مءاده كبس + تانج كم رشري حررط عا تس وب لاش در رشا دا ا سالي

 وح ضني صنت يع كيا وم ليز الي حس لوم كيأ سر صني باج ؟ كوب ن فيلل لوكس نأ زك 22
 دوق نك لفي خب نتا ايارانزلعإ 1 كس ل فيلا لش سمو

 هس 1 يرن ةداعوو_هساتوم لك انتورلا وت قل نلا- لو وب اديب تانك أت نجاه م فراش حر يح

 نك لاذ اجيد لتس دق لأ كلاش توم نااصقن كنب وتس هذ لو لس ولكن تبا ني م لع لرب سلك بدك

 ند تس لن مالك تانج نا ايش م لان قاعنو ترا 5 وك 0 ناو امو ناصع لد هت نول

 كينان يل يسمع توصى تح فيطل م هر - لإ اان ف ايش تانج م2

 اميقتسم يطارص اذنه حس يك دركريججاتس قر كس هراهتس اروم زاير الو قطة عنف نر و نفد

 ناي دحي تا تما داي ذ زج دج كي : ما باوج ا تمت لقب دل د [ناعيغد لاق قت

 ل اهدا ل كاوا 00 ا



 ةهةاح كاري كادر اةروسء ا« وراي لك موسر لج نا اجر يي ررشو دج 2 نالاك
 سس دس بج > صوب يوجع حبب ببي( يي ب بيبي بيس يح ساهل

 قط تاما مب” ليو زف ضثب ل قالتخا لم نكت باوبا ةعبس اهلردا............:س اورو تءاسدلس م
 يرق روا_س انركن ايب ه ذاورد تاس جرد ى ليا كيد زن هس ضر واكس نوت للا لنا زاورد كس نثروا لت دارم

 - اكرم لبث لاك» ذاورو كيكه لوم حس ترثك ل كا هاو ذم لاك

 1518 < ىلا توتر رفا ىلا نا 00 اوه خلا ىدابع م ىسبن تير

 نا انتم لش ىلاهنا ملكوت 1 اكل وتشرف اي كس محارب تررطح_جس باذع نإ نت ل كس لاق احن ان هدئاف حس ىلا
 نم انردقروا_ هس وكن كت راشب كب وقتال تررطتويتا سمكس احا تررظنت لبن تمي 1 رسود ايار فرجع لوفامبم ل

 فرط كت اهقادو تالا لوم قد شك ب د اتدعب لس سا اهتاكذلا ماكي قط درو درك سس فرط ىف اا زاب ل وتشرف
 . اوم الن لم لاكش كل وبا ذع كندر تيك تن كسور اكن اكس نك الجو

 تاانلوج كن ادواكلس تيسر ةسد كه اكس بيرس ب لال داب اكان: جس ابراج ايبرك اك وم وق نيل لم لسلس للا

 عقاري ماعوار اش نلايمدد كس نيطسلفب برع لايتم كج طول مدقق كح لس ومرت لترا حس لوما كنار انعكس لاق
 انك هس مزلقكب قت نبي م لبا رواش لس ذي ورضا تارت نلا- فرط كرم ايلي ل يس

 جس ةتسباو حس مان كس ماقنم كا تدوسيب هت امي ب ماش زاجتدار باشا كم اتم اك تدوم وقلاو تخل لطرجترشروا للذي

 كفر طا 2 < فرشراهبا تفاضا كود فس للا خلا تخفنو هتيوس اذاف تع1............: تءإيآ ب كاطل
 خلا ةنعللا كايلع ناوتيآ. هبر فرع دقف هسفن فرع نم_ج_ايئابإك ل ىا-هس ىلارس ليي ع
 لم راد بنج كك جس تن قربا دارعحس لا دكلاح- هس د لدن لوتطدهإ كح تمايق نطيل نس مبكي ل ونادرا: ضن

 ا نود اجو فوخ.كجس ميك دارا ل رطل خلا ىدابع ىسن تيآ- كوم لوبقمايكرلا اي سم ازجلا راد قاوم د لويقسركمر نع
 امفتيآ- ب هرطخ اى ولا ع فوت فر صر وا كَ انوجاريي لطب تعييطس_ ريما لركوب تس الكت يي نحس

 تسب هدئباكم اظل بس انه لي ماكرب لاب: مولعم كو زادتااك تيما لام اكرلو يدك يس نتشرف لش خلا مكطخ خلا مكبطخ

 -ج 0 نوم رتب

 اَولاَق مكفرغأال 36 َنُوَركَنُم مْوَق مكن ْمُهَل لاق ون وْلَس رْمْلاَ العْوَل ىأ ِطْوَل لا اج اّمَلُف

 نو ٍقَحْلاب َتاْمْبَنآَو ُبادعل َوُهَ 0 ««-) َنوَرعُمَي هْبف َكئْوَق ىآ اًوناك اَمب تلدئج ْلَب
 تقل اَلَو ْمُهَقلَح سلب ْمُهَرابْد ناو ِلْيْا َنَم عطقب كلَ ْسَآَف انت ف +..وَنْوُفِدصل

 مرر ىلع ممصو <” صاع ار 90 00 ةم الت مى هل د 20 ا لن 2” و رمد

 انْيَحْوَأ انيِضَقَو ماشلا َوْهَو «58 َنْوُرَمْوَت ُتْيَح اًوضُماَو مهب لِي اَم َمُيِظَع ىرَي الَعِل ٌدَحا ُمكنم
 ب ا همم كن 1 2 0 0 اسوا ع تهمل ور 9 اءا مه

 0 اح *«!نيحبصم ع وطقم ٍءالؤه رباذ نا وهو رمالا تالذ هيلا

 0 اًذْرُم طْو ما رس ا يملا كالا
 2 3 كا

0 
 ا

07 
9 

4 

 ه نإ



 هع ه

 _ ةةةناربأتما 4اهزطرجاةسساضطمل 0 5 1 مب ناش قواك
 00 ل 2 مق ١ ولا رجب دعا د 2 0 هع م ا ال الل

 كب ملَوا اولاق مهب ةشجافلا ٍلْعفِب ْمُهاَيإ مكدضقب 4ؤنوزخت الو هللا اوقتاو «زنوحضفن

 مِهِتَركَس ل مُهّن يعوق ب ل لس ني تا كرم ىلاقت ل وحرر
 سمشلا قرش َتَفَو (مونُيِقِرْشُم لير ٌةَحْيَص ُةَحْيّصلا ْمُهَتَدَحَأَف َنْوُددَري «) َنْوُهَمْعَي
 انَّرطُماَو ٍضْرآلا ىلإ ةَبْولَقَم اَهَطَقَسَأَو ٍءاَمَسلا ىلإ يربح اَهَعَفَر نب اًَهَلِفاَس ُمُهاَرُق ىَأ اًهَيِلاَع انْلَعَجُف

 ىَلَع ت ِتااَلَد ٍتايأل ِرْوكَذَمْلا كلذ يف َّنإ ٍرانلاب حط ِنِيِط «0) ٍلْيجِس نم ٌةَراَجِح 1

 «1) ميم ٍلْيِبَسِبَل ٍطْوَ 0 ىرُك ىآ اَهَنِإَو َنيِتعملَنيِرِظاَنلِ (همونيمَسَوَْمْل ىلاعت ِهييِاَدَح

 ْنِإَو «سوَنبِمْوْمْلَل هَل ةيال كلذ ىف َّنإ م مهب 0 القأ ٌسِرَدنَي ْمَل ماسلا ىَلِإ ٍشْيَرُق نر
 «)َنيجلظَل بع موق ْمُهَوَنيدَم برب ٍرْحَشُهَطِبَع َئِسَوكَيأْلا ٌبْحْضَأ َناَك هن ٌىَأ ةففحم

 ال كباس موق ىرث آهن قب انك أب ُمُهْنِم اَنْمَقَتناَف اًْيَعُش شيك

 ةقيدحلا َنَيَبِاَو رجحلا ٌُبَحْصَأ َبّذَك ْدَقَلَو هُم لأ مهب مرتي الف حِضاَ 421 نيم ٍقْيِرَط

 ئبنملا ىف مهكاَرتْساِل لْسُرلا ىِناَِل بينهن احِاَص مِهيذَكَتب م« َنيِلَسْرُم لا ُهْوُمَ ْمُهَو ماَّشلاَو

 ع اهمال ال ا هديب تأ هلا م
 نب نوع اوناكو اهو وحتي 0 َنيِضُِْم ان ونا هذا ىف ايي مُهْياَو ديول

 مُهَنَع منَ ىنغأ آَمَف حاَبّصلا َتْقَو همز َنْيِحِبْصُم ةحيصلا ْمُهَت حاف هر )» نيِنما اوي ٍلاَبِجْلا 5 ور اي

 َضْرَلاَو تاومّسلا ناتو ٍلاَوُمالا عْمجَو نّوصخلا ٍءانب ٌنِم و42 َنٌوْبِسُكَي !ًوناك ام تاذَعلا

 0 تي ل الإ آَمُهَْبَب اَمَو
 كلْبَرَّنإ ٍفْيّسلا ةّياب حوُسْنَم اًَذهَو ِهْيِف عرَجاَل اضاَرُعا ُمُهْنَع ضرع «مد) ٌلْيِمَجْلا َحْفَّصلا َكِيْرَ

 يلع ُهللاىَلَص َلاَف َِناََمْلا نم اَْبَس كيتا ُدقْل ُدَقَلَو ِءْىَش لك ميلا ٍءْئَع لكِ ُقلَحْلا َوُه

 تلد دمنا ةحعز 0 ْمظَعْلا َّن َناَرَعْلاَو ةَعكَر لك ف ىَت اهنا ناحل ُهاَورُهَحِتاَلا لو

 كنا لل تلخاتج ضف وزوار 211 هبل نرسنالو عقم افا اعازألا ةباكتماق ىلا
 امك راذنإلا ُنْيِبلا مهنيا ْمُكيلَع لِي نأ ِهَّللا ٍباَذَع ْنِم ريذنلا انا ىنإ لقو 4.09 نيِبمؤملل كه ممم ىذا رشم هضم ىج اذ ا هدد ا و م هجن

 7 لدن مق َناَرُقْلا اوُلَعَج َنْيِذَّلا ىئراصُنلاَو ٍدٌوُهَبلا 4) اهَنْيِمِسَتَقُمْلا ىَلَع ٌباَدَعْلا انلَوَنأ

 ةكم قرط اوس نا ميب رمل لوو ضني ورتحَو ضن اوما كح رحل وَنْصع هلع
7 

 سام سا. زب راعوت وق را

 كَبَرَوف ٌرْغِش ْمُهْضْعَبَو ةَناَهك ْمُهْضْعَبَو ٌرْحِس نارقْلا ىف ُمُهْضْعَب َلاَقَو ماسالا ِنَع ٌسسانلا ْنْوُدُصَي



 وو ارتي[ هاه جرجا ةروسا سورا 8 موسدلج» ننال اجريضحررشو مج تنل اك

 ُاْرمْؤتاَمب ُدمَحْناَي ٌعَدضاَق + َنولَمَُي اوناك ام يَ ُلَوَس ©وَنْيعَمَْأ مُهنلْسَْل
 تلْيَفك انإ ٍداهحلاب رمآلا َلْبَق اذه «0) َنيك ِرْشْملا نع ص ٍرْعَأَو ُهَضْماَوهِبرَهَجِإ

 نب يدعو ٍلِئاَو نب صاغلا وة ب دلو ُمُهَوةفاب مهن الك انكشف نآب كلب هوو َنْيوْهَعْسُمْلا
 أدب لَو ةَمِص را اهل هلا ّعَم َنْلعُجَي َنْيِْلا ُتْوْعَ ِدْبع ب ُهَوْسآلاَو بطل نب دَوْسآَلاَو سن
 وْيِقحَتِ ُدَْلَو مهمآ هَ ©0) َنْوُمَلُعَي َفْوَسُف َوُهَو ِهِرْبح ىف ُاَقْلا تحد طْرّشلا ىلْعَم هيُعَضَمَِو

7 
 ماسك

 و م رمان < را رتع# ايدأ ذك يل ل ا 4 يب يل 2 1
 ٍدْمَحِب اًسَبلَُم حبس ٍبْيِذْكَتلَو ِءَرْهَتْسإْلا َنِم «مءوَنوْلُوَفَي امب ك ٌرْدَص قيِضَي كنا ملغن

 . 0 ع 8 د ماس ع شل ا يداوي مع
 ىتح كبَر ُدِبْعاَو َنْيِلَصمْلا ةودؤ نيدجسلا نم نكَو ٍهِدُمَحِبَو هللا َناَحْبُس لق ىأ كلَبَر
 ري در ردت 6 م دمعت 10

 ُتْومْلا 9::4نيقيلا كيتاَي

 فاو حس مقلم“ م تس ع: مولعم دآم ف م” 'اهك فول لوفي لاي كس طول ادن تش رفوو بحجر م ...........: مج 2
 . كك ) كال( موقق راببت ) لع ل لل ةس آرك هس تابدو للاب هس داهمت جس لائاتساب ب لاك ابك س لوبن( لو لأ
 006 لش تاب قيا) لو جس لكأإب دوا لين سرك فس زج ىلاو سوم قت لاي داهمت دا( باذع كم ) لأ تسدد( رو

 هي عي سله رسد) تب هج كس بس بردا ةيبداج ركل وك وكول هس سا لش اصح كس كادايأ

 اد تايب لوأولو# ساجد نب زذع كتلوج و وهسسسا لينك ) كب دان ركبت اهني لوكس لع مت انحكر لايخ كتاب ادد ( كج

 جاو لاح تقتحم طول خ# متل ييضر نانو لج كس رك خر فرط ىلا( لن ماش كل )جس ايكاي د مك ثمنا ف اج للاب دوا اكد“
 دانت لكنا توم 2و: قش نا يي لكس داج ثلج لكل ا كن وكول نا ل ومب سوم تل ( اي دال تس رى

 وثم طول ترضخ اوم مولخمي بد وك وكدلك طول م وقف او تس دك مودسر يش تل ) كول هس رهشروا( < ىلاو اجت قت
 وفارق حس لاع قت )في آدم تس انه لايشوخ ب وخ ( كل تش رفود ككالاع« لت سد سن لامس ل تءدوصبو رح
 كح لاوسر ىره قءور) تسلا وركحرم تريب وس ل نابت ريشي وحجب” "يامرف ف طول( 0 كب ميتال

 نيس نادم ىدآ 6م قل انتا د لا لور لب ف مايك” 'اهك ف لوصنا( كس رك تاب ريتاس كس نا )9: كس دج لديك د يسدد
 لس شرلا ليت جس قت نركب ليصتركاع لين دوجوم لايت قرم وحج د“ ايا رف فس طول( اناني تمم نار ) اناره تم لابي
 < باطخ حققب ترضخ ١ منكن اج ىراهمت( لن تس ا رف ىلاخن نق وارى داش حس لاند ىفي ا الس لكى دول شموخ
 فانلو ليا( كك عربج) لن تلك جروس يضر( لإن شوج ) لو كك وحكم قسؤي اة كدلري( مق دنذ اكسال“
 (ابد كتي ركشلا ركاب لس بير قس لاس آوكل وتس نلا فس قيرجج )الا ركوب ذوي زوك ويقسم نلا لس م لي الآ يأس ذاوأ
 لليل كلاي ىكرْشلا) لج لايناشن ى كذب ل( هعقتاو) سا بش لب( تح عد كيس لي كل وج) قدرك إب بي نا كوب كرو

 لير قب ست ) لن قطب كرس داب[ كيا نايتس( كامو موق ) يروا« كل( لولاو هنتي دس هان كت ربج) تريصصب للا( ل
 ناميا لما لش لو ايزنلا بش ال( 2 1 يكل او ترب حس نا مت يكاد لج لك شع تانان كس للا لو تس كم اشرف فول
 ضن قت ذابت نحت يأ كيد نكس نب ان ) قبولا او تسد ل نب( اق هنا تل فق لا )رواه تربت تكذب كك
 نع ىركتت )يلد تم كأذح 0 كي انبوب يعش ترع>ل ) تس مل الث يت سب( 2 تل لل بيش مو لع

 مه(



 هح هارت 41ه رم 12# ر وسما« وراي ممم موسر لت ن رمل اج ريس 2002 م

 حس ناد اوت يك )لن قيد ٠ لام فاصري كدر ماع( رمش لولا» نإ 7 اطول( موق )ل اايتسإ نوأور يروا( ا

 نسوربقج( وو » قي مال يق تس ماشروا دي ابها او فلا د اتى فس لوكاس ردوا( تس لام لج

 ماءاوم أما اان اك لاو رمت بسس |: النت اك نا تل للا 03 + يسد تلو كديح قر بسلك داب اص ترظ> ) تاب

 ابي هد( ايك مترو قار ذ لع لونان لا )سد تسل يك ل لا لح العلو نايناشن ىفي ( لمراسل نوال تأ

 تود ملام روا انانياكن وعلق ) رشج كس - ا راو كل انلوم ونيس اوك ناد كليا نك ل 5
 تملك يف جس نايمرد كس ناب دج دواوكن ع ذددا نا م م تكس ور ىلا بازع) سك ات ماك ب نا ارك عم

 ( لش تس داب كس مويا: فيبأ) انكي ( بز لكي ا نااار د انج لج ىلاؤ فس دور سم يقر واايك يدب حس
 ( جيد ارواس مكس دامب مكي عدد تماما لش لددك جت رائف [ررط لا )يزد سيوف نم

 له لوقت[ ىلاو اج ىلارج دولي هلس مك شال دواس الاو تس اج( دب بس ذلاو ف رك اديب( كب سوج ) سى راكد دوريا اببك

 حل لمد تدوسي تعكر كيك جداردق ناد «ع داغر اك عرضت )تك الع تروس لإ لوي تاس

 | كر انا تدك 1 اجود ءورموكن فكس مقا مان افتعال يآ ةررل اكل

 700 ىف اهب نا هت د اليجم و ذاب ةيبسا لا كس لوضومروا يح منام راكرب ب نا( دل لم الات نااميارس كادوا ) كت دش فرط
 ج0 تس مك امج ( 200 الاو لس كو [فاص ت”اض) لوم الاو هكر اور الغر( سس ىلا ب ازع) ببر نكح ور نالغا روا

 م نلا ناآرقوج )كس بانك ىلا- [ىججا( قراصنو دوبم نم كح كس راك رب تح نس لومنج جس ايكل ذا سول نا( باذن
 رواكخ لسا ليتل تتاروا هت تن. ١ كمخ ضي بام تيس دك رك حررط سا ) اه اي در وداي هدي( لاا نلت #“ا

 تورس سال مالساوكن وكول جات ابر ثايب و وتس ار كس لك ف لاونج نان تكول ودار نس ل "اب زنك تارطح ضل

 كج طاش اكددورياكيسآ ( كح تلا. رعشش ضر وا تشن يبس ودا رق تن هكر واتح ودا وكن رق ون ضن سس ليي نلا- نس

 فاصس اه ايكايد مت(! يس )وي ةدقيوج ليضرغ ( كاشي و ثنا )7ك ني رك يي ذاب مت حس نادو ظ ىك واكب نا
 نولاو لسا أنا( جي حدا مكي) يح داب هب لاك زيارو ( تركي كك داغآ ) تح دانس ناص

 نلب صاع «هريخم نب ديلو هل او نس كى يي كس ني رك انجي لع تنآ سد ىلا بأ ) نين 0
 تنم ي) لأ هس انب دوم تول وتس قرصود تاس كس فلا دج ( هت ثروقي ربك ب ووسا لطم نب ووسا لملك نم ىرع ىل

 ' قاوم( ع كس آمج لك فري رمت كا كل سا نجس وب كسر قت طر 0
 2 00 ااجتروا كل كن لاك تس مولعم نيش ( عع كل سس نثرت ) قو ردا( مااا )تس احاجاوم مولع ا
 روتي ساروا( احر هدمحبو هللا ناحبس )هتك وروكف يرو شلات كر اكد دوي ةييساس م و

 - تعدد لن لكدنب كراكدد» ذيسا كح تس مروا( تجد تح ذب اف ) تس دس دك ل

 هد مال رسف ل لا اج [7 ” خلا طول السر ت ءاج دقلو تع ردك ا : بيك يح
 - كو لصاف كس اير فراي حس قم ارب ترج قس ول تر يعل :لاظفل لاب مكايدرلو مورا

 نااراع كس فسوكب ول دم سكس رماب دوا يل ناب رورض طوا ترضخ ال و دتشناب كل ريشا رب نوركدم

 جاي فراق ند لك يب لوط تست: و

 5 قرعت» و ردك ىلا ىلا تان ع هك ئحوا ىضَق ل( ادم تا ا لل اط انيضق

 2 2 00 نتا انا قتسواوب - 0200 ته نق اشمروات نلامج ءال ره  نيحبصم



 96ج دارسي هاه طرا ةروسماا«رسينعراي يلم سرج, نال الجر يضل حرر رق ناك

 لوب مولخس للا ءاج ءالؤه ىا- كوم نحسن حلب جال عتاول ل اعر وا جس لسوب لاح قسري ع وطقمروا < لسومب للام اح

 اوم لب دباب ركب الن تش فوكو وخ اك وتر فروااوم لصيانة اطول وق انج لوم لمت يجت لي لا ه1 ك_ رت قل
 زاب حس رشاك اكن اكتر روك نا لس تشو يئاروا نج دارت اما زق م دا حش لاهل لعل رج ىتانب

 د لل اين ىل دارص ليتروت كت سما لك يول ترن ك جس رتب لي اكرم
 لوأوورمضروا ار رمعاثذا_ لامك م ا رز كى كم واطعلس ترضخ ل هلاك س تيياود كوي يرتالا كر معل

 فوزه ءادتبم كر معل اظذل © اتبر بس انم سس بو كف م في عي عل ساد تس لاهتتسالا شكل وج منكي بس انآ حرر
 5 -< 71م اجاوب دعإ كس لاس رثأ

 -قىدابأ رار دا ل ن لذ لايتسإ راجي اهيلاع اهلعجف
 تك كا ركوب ناي رب حس رك ول بسب كس لس اهئاربا كيادإ لس لاا يقر كركت تزور تاس انمقتناف

 اوملظ نيذلا نكاسم اولمخدت الإارف واعر ذل رجتم اقم سا بج فب رك بك اج آل بي ثيي دع كرب كك آر لوك لدا
 . مهباصا ام لثم مكبيصي نا نيكاب اونوكت نا الا مهسفن

 تاسرك < فال ا لع ىلا دبلا هس ايكابل ول لا لو لع تاس لتدج لمد اق روس ىناثملا نم اعبم

 لع آور لكن أحس خلا طارصلااندهاروا_< لوب ور شتم آل ب هلل دمحللا كيدز يفح ؟ ل ىناوكت إب
 وأود حرر لاس ثني 1لاىد# بست لرروس م رأس خلا اندها رواج 5 هللا مسبب د10 خوش 27

 ايككابك اموت روس لاس بو كس وم لاذ انرصفدود ل ديب ه دوا مكس عم, ى قش ىلاشمدداا بدق 0 اي 00

 7 شاول لوا فصن_ نو صح دس لاك ل لااإي دوا ايلا اثم حاس جي ىف اج لارج د لع تعكر رج لكرنامغ اي -

 ت1 تساوخرو كو رنب رث [فضتروا < 3

 ومب لاو لبي مالنساوج لت تولد ودار حس لما لن كي ناب ف التخاود لش لا ذ# ماطر سم نيمستقملا ىلع
 ررط يا لع كر اصنو دوبي اي روا اهتريلو دعم كس ىلا دار لعن اج ثعي ب سوتسار فلك كن كددح

 رنا قاب روا كح تس كل وتوك الاب دضيب نت او نس اء كس لامك ل وج ليالى لاس ادقباس- لبث لاحاود قلي نا رسقسلا
 ل نآس يآ رطل دك روصقنىلس يس كح تكي ل ذ_ ركريجتسس ناكر قول واكل آن لاروا هك يدرك ادن
 هاوغ هس لاثاتاب لوك ك- كح نلا- ل كك ركل ولس قلي كد هتاسس كس لاف آر يس ةيبسا د حس احل كلماته يب هيتس
 ارا فلكل ع راب كس لا كولا وم م ركن آر قود وج وضدارم تس نارك سب ترروض سوو وج قداس نأ

 - مت اب ىت لادم نتح ضحي لوكس التاب حبب لوكس اننام تناهيد ركل وكن انا رع اشورعش لوكا نب
 تمي اى رسود لبي تي[ ارجاظب كاي درك راشا فرط يفد لس بشك ياكل اكل '' عيا ول لاوس” مماطعرسف“ مهن

 -اهتار روم مولعم ظئاهت ك يأ حسا" ناجال و سنا هبنذ نع لئسي الذئمويف
 توجب لب كر ىلركوج ارت لن ناماد كس هريخم نب ديلو ين انجن كاذب سرر طار لجن ايري ديل ولا مهو

 ريق اب دوسار وا ايل حس لس ايكذ وو لولب لا مب انناك ايبا لمن لوي كس لاو نب ضاع روا لو باو توم لع لا حس لايك
 لك ابع لبا روا ايكرص ركع درس لي لاقنشرو ثول نب دوسأ روأ سب سيك لبي كأن لك لش نب قرع دوا ارمرلو احدنا بلطم

 دحإ ك6 عب صاحلا ىلا ني مكروا«ارمسس لس لك بلس بيا رواارم شرد طيعم ىلا نقم د درفت اك جس سا
 اك اي آل نامي

 ايكاكذ 4 -ديق ل اكت اب ب ىتد-< ماناكتسوم ندي لايحولا لوقب كلا سا_ جس نقي لئوج تدوم نسيقسيبلا



 و3 ها 4 اه لور جة وحما «رسبفو راي مم موسرلج, نال لير يضتعررشو#ج 2نالاك

 2 دايخ رتل اكرام ككمد تس مدصقنكجس يبون ؟قك#ع لئات دابدعب كس توكل ث ةنسام بست“ هداف

 2-2 ابر

 نايب باع تادقاو كسر ب اعتادوا ني ع باجساروا طول م ولحس خلا طول لآ ءاج اصلف تيم :تلابا طل

 -<! داجايكر كو نوم ايل سكت رض اح خلا تاومالا انقلخاموت ع ًاروا لت بس راج كح

 ريغ مروا لطرق ىف دوبي حر و قرشلاب مس آل مدلل م قيل # لز يتحتم كس لوا زور نإ نا :ىلوت ناش

 نانسي ركامكاو؟ لايخدك والسلام كلغ ا تمرض كك د لد :. © هريقو تارباوج روا ويشوخم انوس_ آكل كح
 -لو# لان تايب لا ةسلكح ار قدصروا ةسدك تير لي قراورم ام رف كدقلا حسا مت وف اتوب لأي سام

 ارت زفر وق ريال قر ع نو رمادا ا : تناو 6 بازعر مول م و م :4ررخ ١ ٍِض

 حي طظفل لونود عر رط اونا رت لارا راما نورتت# با ذب هنو نا ود برو يسم نيحبصم نع كعك

 تيب آلا تبا سناب[ أ تنفواكقارثشا لبن لن مساج الف ماع موهذماك بكس قرم 00
 كنار سف اكو ركب ف .اجايلوارص ندد نر ك س لاارلا له - لين ةس آد ند رورو لن جسايآ كاظفلا ةرسكسب ل
 تأ دارو و د يس رك فرخ ام ايلوارم لد كرر وا اك اجو ف دار م

 ناادوصقنيس_ نا لإ كى امك يمص اكل زج نت اجباج ل ميركل آر... : لاعتسا اكل ومس فرط كاد
 مكس لوكلروا ع سئ املك عركر يظر رب اد كر ىلا < اتوب انوه نومك ىلا ت تر دقروا نوم نان رص كل وزج

 عيلا_ ايده درا رق ماج ان اناعكم كلاي كس لا سّلذ_ركودايز عسدع مك وز نا هور همس لاح ك كا لن نس اعك

 نوم تاكا وكري ةساعكم تس للا كل لا لاب اب تس يي ربا يبارك ولكى سكئ لاتخااكى لا ل ىلا قزف

 هددك جس لوم حاس تسفص كن اللب ىلوم لارا تاذ كلا لإن ىلاج لاعك ير 7ك وزجج نترك جس قدمو ديج د كرسود
 سا شرت لوك نادك تنس ىلا ح انصروا لوم ىلا تفصرقيفترو ىلوثروا تنفصوووس_ لإ نومناكى لا تدق لب زج
 لاري 2 كس ذاب حس ماهبا لأ لل نما ننس امك تميس قايل سا كو اع نبل ساكنا ل امك يسلك ىلا قتل
 -< اهلا اجانوك ومن

 نتاع نيرو د فزع تعطل يرن نب ضع ياه من ىلا بنا ذفور ردا ا درزاملا
 كنا كلاود نيب ل لما روالي الا باوصا_1لث تك ارطت نب نكي لج كتل قبلي الا ب اساوكن يدم لبا كل ساق نط لي
 جر لالج لوقب رواه هك يك راب ”م السلا يلع بيعش تررطخ فرط كل ومدق ل وفود يدب كيس - لإ مانكس نوموق
 ل سا ليت ىلؤ هاررس لقد نادال د ب كدوم مقرا طول قب ا ادومم وقل ابج نايمرد كس زاهتو ماشا ماناكد بج كيا
 نيبم مامابل امهنا ل تروص للا لو ىفذب لي تسارع دابق وب لايتس كدي لا حررط ىك ولم قدك اب داج يامرف_هشتر وطب
 - لومدوصقلر كاب لع_ يشن لالب < ليئروصقسيك اح كرر ما أ بي لاوسرارككى رج اخر داوم نار يقيقح لإن تك



 989 دارس تع هك اه طربا ةروسءا مرنم يي موسدلج نا الجر يضر شو رتنيلاك

 ركوم روب كس لاس اتومب لن لس قد آك لوكيل توصى سكر ذكر سس كت يم ةركر كرد تدار

 -(2اماهكل “' ليمج حفص" كل ا عرس ا-<اتجد ربات ماقتاو ترفل د نايت اج درك ذكروءانيإ للاب
 كاد ل لوري ذج لوكاكم اقشاو ترفلروا ساجايكر كرد قوخروا ىتترم ىئياووخلب لقرلو مروج سب ”ليمج حفص"

 لولو خس اج انركل يمجج حفص دجتاسك سوفل يلبس اب داجايامرف لب“ اج هررلوب بولخس لح ان بل اي فرك
 بسروا الاو رك يي اكبسرثلا- قم اجانب تركو زكروريضت اسكس يل وثو نست اهب ىف ف # ور ط اخ هدد ذآ تس تسد حك

 000 - اعاد وبي كاطاعماك ودب لس لا لا جسالاو تاج تلاع

 اكداشراو ظعاومكس ةروس ىرول رواج لتاخاك ةروس ليت أس . خلا كلانيتا دقلوتمآ يلام ممول :ىدترب كولا مع

 روا لال نابا لب لكوج ع دارم تعانتب ّلادتما هو كل ونموم تقيل رك حس مالسا رمت ماظن دج رك با طخ جس صاغ
 ىوايندروا لشمس 1 واين لك ةررطرج للاي َُ نوفل ابو كك و مك ياض نك ركع لفك لام روا قولظم

 فاكس داب عتس ل جس زج يأ الاي # داب توم ل و4 نيم لوزن لوكس لبن نلا لاي #-ءاهبت لين يقال

 لاي سراب تت رول ميظعلإ نارقلاو ىناثملا نم اعبس.كلانيت١ دقلو_بس مالكا اكدتلاهوردا لن جناب ىلاخ مخي
 مانت ىكايندد نيد سم تقلا وم وحب د عسر ظل كك يظر روا ترضون ويلا خو دوج وم كن وفلايم متل بجو لوري 0-3

 ب ىلاو نيسدرك ارق لوم

 لابي جاف ةروصارمعس “ ىناثملا نه اعبس” لن نشر كش ييداعا٠...........: تس شو اكل آر ثدت اذ روس

 لكسر وادرف لمده 4 يرن للك تافاررا ع ل يردن آر مانقد ولايك يك ناركو اك ةروس تلصوصت

 ارواب د مورس لوتداعس ىوايثدروا ىف دهوك س ينل روجر سب ل تموايروادرو لل وق آت اسدلا كنز كت انت

 رج كر ايف لي لوذامت ودرج ةد درو اك يا تءار ند كك كس لكرتز ىكلؤم ياك قم ق بلم اكن اج ساره ددابداب

 كلش مجدد« لو قم ليك امص كى ا تس يلوم ماش لن لرطجت ليك ا دص لا ةقجتس لآ عنو < انج راتارجد حسا لش تعأر
 ' - لال ولا وسلس لا قت ا 2ك فار واس اتم قفل كا

 تاس وكر تاذ روي ترضختأ كيس ان مولعم مس ثهيداحا : قلرط اك نع ذي قاف ةروس لم ذامن

 ليث سوسن نيود[ تس رك يا يلا_ هت ترك مشرك يرد ىف ىرخ آ اكتر دوا هخ 2س. كاع تاس شوفت
 151 اص ىلع ص املا توست رك ر وا لع سل اهمال نيدلام وييرلل مع دمفتلا و ةيدرأ م تروس كرو

 ركوب لتتم آك لا كل ادلب - كل يا تمع اقري عرضت قا نتا فرص ذ# قواد دوا < ايل لاذ وقس اكت أر قلك رآ تس تبقا وأي
 ةروسل كوك السوم ىب قبر ط يف ردقروا عز كح دب كس جتا ةروس تقيل لد وا كح تجذب كس كف فو عررط امك ايد الخ
 ىلا اس كيا بحجج قر ماك ا دص كيا ى عراحلاو بلط لوم لكس نابذ كل تاس تب [ك يار كادوا اهد كيادخاف
 عورشررفنل سلس حرر كب يطخ كيال اجرك يي اياد احالرب ناي بلطم فرص رك ينو حرمك ئاروا تس انما اك الع
 هتسا تلاعب روا اكس تاب كنا كيال فك بي يبا كس اينو بط كلب - ةساج ميكب بسس لع للاعب كيا روا سدرك

 5 اء موعد كت دافع كي آ« لإن ارك أع ل ضيف آ كي: اج بكه كب بس جرم كيال لس دم تاب
 -”هلس هرم كس ككل كنا لير حس لوب سرسود لوب رب حس لش نااروا؟ لولا تس لك ف لوكان حس



 وه حداق تي هكا طربا ةروسءا مرسي راي راد موسرلج» ناي الج ريسفتحررشو مج 2 نامل

 تتلو نال بأ ىلاو وج شق روإ لع لمج ىلا ت اب- تمس اوم الع حس تسرسود يأ لس بلطم راها لعب رم حس لمت انلا با
 تل كس باطخ نزول ماكرو ذدكاناج سايشاد اك اطضردا لد لمالك جس لا لاكت اب ىت نا فرص كل كس لاتناو
 ىلا رقت تاداقم مام ناك نركب سجب < اجو حماد وداي تفو لا تيقن كعب ايمانك يكل ابأ ييزج نركش تو نبك
 يشم هنن نإ رخاتم لاهج لن كا تاءاقمورعتم لش نلا« جس تعب افتس تءإبآ حركف قواك يرضخ امج ساب
 إي بولعا كت اببطخ قل رطاك «ةساجوم ناو نكسه ركروفيي تيكن كم امرك ًاروا ع تبان انركف قواك تمرض[ نايا تاو
 ولسا قرف اكد قوم نايل تس ل نأ لوم قرإل تاب ل تعور وا ل مين جرجا مالكر وز هس ل را رخل _ وم ققو لابي كاجو

 - امايكدقو كس كي باطخ ٌ

 نا ترضخ لس انوش رجاظب حس لسماع لقتل هريغوا زم لل تاي لا... : باوج اكس اروا ريش كيا
 5 اديان ازمتلس كس نا كي ل تالا كب ا ا

 انو با ساكن ليس اه دول لوف نافاس قل يت ااكدثلا ف ضب بوم تقف ف الضر اتق لبنت
 كر 1 امتي لاعاكت تقف كيس امحاس لس ىا- كك اع م
 2م لاباوك ترفطم كن لاس آ سد: نس كك روف قش ب كس تقف

 . تدابعشيمب ولي آل جانسو شير رب لا- حس ايكاي لات انوم وخشب تمدايعوتج جراطعاكى دك م١ :حرالعاك لاعبي
 2 عيبا لوول لأني همك تمدابع فرص سي باوج "ساي "يد مكتاكتمدابع وكب كة 5

 0 [ هس كيل وق عررط لازدا 2 و فو ك1 تدايع نر احل | سناب كي ووصق لب 2

 م 1 لمي تك نر ثول وبال 0 سرك ين قرون فرطود شن ناآليأ تعيطروا صر ويلا لي ار
 رطل ابنا لتتم كان ا فكانيتاو' ادلزنا ١ امك حضروا كي دمراكلا كاك وف رة ل يسدوصت لس

 - تاجا تيتو لذان ق4 سا هايد نر قروا لاش عدس فحم

 هك عرفتو راغ آد ناروام نلاومتا رتارم نلث لقبلا بضحن اوم مولحشيسس خلا تفشلب الو تأ: تابآفن اطل

 دارمعس خلا تليأل كللذ ىف ناتي كد لد ا رب ذل تضرب لص لاراب جاو ناز ور ير

 ةريغو ىفشروا ىل ل سا ليد هللا رونب رظني هناف نمؤملا ةسارق وقنا بس اي امرف لن ثي دعرك ا هيدج- جس نام تسارف
 دتاف قلك قل_رط لو يفشل انا ب فرصووصقن لب اح[ ليتم لنوم قطاك نبا حس سا نكي كَ 211
 اوم مولعم نوم حي اك سينا لارا تي احانبل ماك حس نا ةسح/ سكت ي اعد قوددع قرش للاخ حس

 007 نو مل الغا ضبع“ ليمجلا حفصاف تيا تك د سلول اع شخ جس ماناكزجج ىلا تسارفروا
 تسب كتاب ناك اوم مولع م تس خلا حلا عدصاف ته ع فالظكس ىلا تري لاني د فرط كذا ريكو 6 مولخمتسس خلا خلا

 تولظ ذ_ ٌاراشم حس ساروا كت بقارعاك نتا ا- من روجر فرط كت مولر كح كدا نم اذ ردا جاني دك تس لاف
 خلا تلبر "علا تبر دبعاو تأ < نقجوروارأ ذنراطعاك ردا لد كير لاوم مولع سس خلا ملعن دقلو خلا ملعن دقلو تعأ اج ايلات ظاؤت لك

 وامتعا اك سا- ل لابد« دقام يرن فاق ش سجس ايبامافنم كي لي لولب ث تكس دج اي اندر نال نباح
 30 داجلا سارع



 مهما عع 4” لأ قروسن ا رسبورا الذي موسدلج» نان لج رييضت رشد مج 2 ناتلاك

 ْوُرْشِعَو ٌناَمَنَو ةَناِم اًهرخا ىلإ مَتبقاَع ْنِإَو الإ ةيكَم لخنلا ٌةروس 2

 تع 71 لكل لي اكس خلا متبقاع ناوتي رك لكل كوروس

 «ويْيجرلا نحر هلا يسب
 تاهعزا رسل ممن تاير راقت ىآ ملا ٌرْمَأ ىتأ َلَر َباَذَعلا وكر ْسْملاَطبتسأ امل

 (وَنرْكِرْشُي اّمَع ىلاَعتَو هَل اَهِيِزَت حبس ةَلاَسُمآل ُعِقاَو هنا هيج لبق ُهُوُبْلطَت ُه ُةُرُلِجْعَتْسَتاَلَف ب
 مو ةداَبج نم عامي نم ىلع هيب هر نم يخرب حلب لين ىآةكلملاُلَِي َ

 نوُفاَح 49 نوقَتاَف انآ لإ هلإ ال هنأ ْمُهْوُمَلْعاَو باذَعْلاب َيرِفاكْلا اَوُْوَح آوُرْذنأ ٌةَرَسَفَم نا ُءاَيبنآْلا

 َناَسْنإل قل ماضالا نم ب دك اّمَح ىلعَت اًمِجُم ىأ ٌقَحْلاِب ضْرَلاَو توم | قل
 ْثْعَبْلا ىِفَن يف اَهَنْبَي )نيب ٍةَمْوصْخْل لا د مْهصَح وها يَ يو ريس نأ ىلإ يم ٍةَفطن نم

 يف مك اهَْلَ هُرِسُْي ٍلْعِفب ُهبَصَنَو َمََعلاَوَرَعْمْلاَو ّلبإلا ماَعْناْلاَو ْمْيِمَر َىِهَو ُماَظِعْلا ىِحُي َنِم الئاَق
 لسنا َّنِم عام افرض اَو اَهِراَعْشأُنِم ةَيِدرلاَو ةَيسكلا َنِم هب َكْومهتَتْسَت ام عفو اَهيِف سانا لمَ

 ” َنْوْحْيِرت َنْيج ُهنِيِر ُلاَمَج اَهْيِف ْمُكَلَو ِةَلِصاَقْلل فر َمّدَف مِوَنوْلُكَأَت اهنِمَو ٍبْوُكُرلاَوِرُدلاَو
 ْمُكلاَا لِمُحََو اداب ىعرملا ىلإ اَهَنْوُجِرُحُت (ؤَنْوْحَرْسَ َنْيِجَو يشل اَهجارَم ىلإ اندر
 َّنإ اَهِدُهَحِبَو :سفنالا قِشب +ب الإ بالا ريغ ىلع ِهّيلإ َنْيِلِصاَو ا

 اهوكرت رزوخلاو لالا ليحل نلخ اء َّو ْمكَلاَهَقَلَع ُتْيَح محب «2) ْمُيِجَّر َفْو ُءَرَلُم
 درا ودا وكلا رو ل لا 7



 َرْحَبْل ٌرْحَس ىلا َوُهَ ة دكت ووزع عزف

 مهمات يأ 411ج لأ ةروسما رأوا م سل نيل اجر ييفثعررشو دمج زن نال

 ىلإ مده ْمُكَتِلَدِم ٌءاَضْوَلَو ِةَماََتسإْلا نع ٌدِئاَح ٌرْئاََج ٍليبَّسلا يآ اَهنِعَو مُيَِتْسُمْلا قْيِرَطلا ُناَيَب ْىأ
 همم ااا نم َلَزُنَأ ٌىِذَُئاَوُه مكن راب هبل ا زئنهت نتج ٍليّسلا بصق

 هل هب ْمُكَل تبني مُكَباَوَد كْوَعرَت «.و َنْوُمْيِست هيف هيَبَسِب ُتْْنَي ٌرُجَش هنو ةكوُيِرْشَت ٌباَرَش
 هادو ىلع هل هيا زك ذل كلي ف نإ رمال نو بَلْ ويلا

 امْطَع بَصَنلاب ٌسْمُشلاَو َراَهَتلاَو ليَ امُكَل َرْحَسَو نووي نص 2 ىف 00 نْرُكَفَ مْوَقَل ىلاَعَت
 ٍهِرْمأب ربح عقل : لاح ٍبَصَنلاب اًثِرحخَسُم نَْهَولاب مْوُجنلاَورَمَقْلاَو أدب عكر هلْبَقاَم ىلع
 ٍضْرآل ىف ْمُكَل َقَلَح اَرْذاَم ل ٌرْخَسَو َنَوَرْبَدَتي «؟و َنولِقْع مُوَقْل ٍتليال كللذ ىف نإ ةَتَداَراب
 000 اَهِرْيغَو َرَفْص اَوَرْصْخاَوْرَمحاأك اول اًيتْحُم كِل ِرْيْغَو ِتاَبلاَو ِناَوْيَحْلا َنِم

 هنِم اًوُلكَل ِهْيِف ٍصْوَعلاَو 0

 كلا ُرّصْبَت ىَرَتَو ْناَحْرملَوْوْلوْللا م اَهَْوْسَبْلَت يلج هنِم اًوُجٍرْخَتْسَتُو ُكَمْسئَوُم اًيِرَط
 ىلَع ٌفظَع اًوْغَتبَتِلَو ٍةَدِجاَو جرب ةربُدُمَو ةّلبقم هيف اًهيَرَجِ قست ىَْءاَمْلرَحْمَت ِهّيِف َرْخاَوَم َنُقّسلا
 ضْرآلا ىف ىقلاَو َكِلْذ ىلَع هللا «م0َنْوُرْكْشَت ْمُكَلَعَلَو ِةَراَحِتلاب ىلاعت هِلْضَق ْنِم اوين اًولكاَِ
 فلعل نان تو ليا وهلا ني ردهو نكي ةرد ةئيتال نأ لك يازك الانس ياو
 ىنغمي مجنلابَو راب لاَبحاَك قرطلا ىلع اه نْوُلِوَسَت يْْلَعَو ْمُكدِصافم ىلإ هؤَنؤدحَُت
 مضاوي ل َْمُك ُكلاوْعَو قلي ْنَمََأ ليلو ٍقرلعلا ىلإ 4:َنْوَُعَي ْمُه موحنل
 الوللا َتَمْعِن اَوُدُعَت َنإَو َنوْيْونَقاَذِه «م) َنْوُرْكَذتاَلَفَأ الوداع ف هََم اَهَنُوُكِر ْسُن ُتْيَح
 عم ْمكيلَع ُمِهْنُي ُتْيَح وهجر رْوْفْعل هللا َّنِإ اَهَرْكْش اَُقِْطُت نأ الَضَف اَمْوِطِبْصَت اهوُصْخت
 َنْوُبعَتِءاَيلاَوٍءاتلاب َنْوُعُدَي َنيَِلاَو «ه)َنّونِلْعَت اَمَو َنْوَرِسَناَم ُمَلْعَيهللاَو مُْاَيصِعَو ْمُكٍرْيِصْفَت

 اري هناهجلا ّنِم َنوروَصِي »2 وفل ْمُهُو انيس َنْوُفْلَخَيالم ماَنصلا َوُهَو للا نود ْنِم

 يأ ©ؤَوُفع تو نال ُماَنصآلا يآ ٌنْوُوُعْشَياَمَو ديك بايخ ُرْيَغ ناربخ مهي حوال ٌتاَوُمأ
 مكناس مكه يملا ماعلا ىححلا قيل الإ اهلإ نوكيا ذل نو َدْوُدَبْعي فيحف نلخلا

 ْمُهُبوَُق ةَر رخألاب َنْونِمْؤُي ال َنْيِذْلاَق ىلاَعَت هللا هل ا أجار لإ
 ْمَلْعَي هللا ّنأ اًمَح مَرَجال اهب كامنالا ع دربك «7)َنُوربكَتَسُم ْمُهَو ةّيناَدح َوَلِل ٌةَدِحاَح ةَّركنُم



 رك 1زلاق دمح 3 فش لع فلول نشات يم ام مه لْبق اذ ٍثراَحْلا ٍنْبرْضتلا ئِف

 مل ةلماك مهند ْمُهَراَرْوَأر رثآلا اع ف اَولِحَيِل سل االْصاَ «(ب) يلوا كيذا ياس
 ٍلالَضلا ىلإ موال رغب مهول نا او ضب ِْمَو ميلي ئه ذك مد عمر 2

 اًذه ٌمُهَلْمَح ُهتُوُلِمْحَي «(هؤَنوَرِزَي اَم سب َءاَسالا مالا ْيِ ذ اوك رَتْصاَف ْمُهْوُعِبتاَ

 تمايق )ينجب ؟متاكدذلا( ليوم لازان تايآ وقتا كدلج بج نس ناكر شم لب فسآ كس باع :.....:.....٠ مج 7
 ةاممد قرلج كل كس سا لي, جس كك يوزن تمايق نت, جس هدانا فرط كغ # د فش تنم ايف لن فس ال دفيع اك
 عال سل نوع د نا نان كسا( سدرك آلاحال دد«وم اين كبي ح كنور

 راورت( ورش الا) ل هر مكن اك قير ج) لش وتعرف لاي كس للا تسانب اه كي تس ل( لورجشج) لود:
 لوثاسآ س لاومر سد تدق ل هي ليوم لوكا سر ملكت الدوا كيس داكلوج حس باوك رفاك) يترك

 وكانا( قري تب ان ) ل ردكم كيك شكو دج تس تاب« رب تاذ يك اد 1 حرب دل ) تسعون كي زروا

 را فاص اكتم اير كك الكراك ذل او ذك وحج درج( يداي رو تقاط اتت! حسا حس( تر طق )اكد سففت

 رمضا اس_ج بروصنمر حس دارم ركب ع# مب ثنوا )وكل د ايدج نس ىاروا( جس اتطسالج وكول وني ديسوب ىلا هك كف سك

 ناواروا لاي دوا )< ناءاساكمذاج لم نا كس( كس سوك مانت )هس داهتت جس ايكا ديب( بانك ريسفتلا طرش ىلع هلماع

 ندا( قراوعرو ا هور ز ور | ىلا لين نير انس تبع قكروا( وم تس ركل صام قركم وج س لورداج روا لولبك و بس حس

 جو كن لاددا( سايل ايدركم قمع تامر كتايآ لف رظ اهنصاظفل)» ةاهكت شو ماكنت: لو كر وناج يا ل ىلا
 تح دئاب ب ناتج لجأ ركامج بحجب تتفو ك- ماشا)وم تسال لجاد ماتتفو لس ماش لبا بج« سى تن ) قدر رابع
 ةام د اك نلورشسيارلا امئاوج وباراهروناو قكمروا( وم تس رك اور لي هكا جالت زرع ل تقرت عا
 راكدرومارابمت قلو( سوم امتاعمز) وتل اذ لن تنمموأن اج ودب( كس قراوسالب )هن تلح جن” ابد مك

 1 تيك( ل يدرك ده) تكرارا فوكرد ( لاه زي يذلا تاهل )جس لاو تصرروا تققش قدي

 وتل ل وفود نلا كف دكا وبي كل لودؤناو لوتت ناروا ل لوح )حقك ا زتشوخ ل ناتي هرواول ماك اك راوسعتس ىلا
 نكردادزا تب انج ناك يدع[ الل تن ل كانه وعد شرف لوكردا كدب كالا مآ عن ليي حس

 2 او( تساراسريس) نقدارالكهه ماك اكشلاويدوأ( ليز بير, بيج ) وكر خ مت نت جاني لل زج كلا كسا
 ( وار ىتريس )ووصق ونمو سس( نيو تميارب لب” تب اجدطا كادوا( لام ف عسس .تسار تا ديس) لين كى يثار كير

 مكي حس لع لسا ءرطاخ كد دم اف ساه ياس ىلا سس ناس آ فس لس قد( ساب عقيل تساي نيس مث )اجي داع
 وب اج قيوم نسا مس لم ( ل ةس وادب تخدد تس ىلا )يس اتركب ا اريسوكل قخخردوكب روا جس: آم اكس خي داب
 ارقي < عرلا ميكي قي لومي ب كس جررطرب روا روكا رواروا و! نادت ذروا لايتيمك ل راهو سالب ى ا( وب كج رفاج)

 ش نعال نامبا ب لاك ل تناك ا) ل ام ةسرر ع جس ل قي كج )1-2 نكات تاي



 مداحارس عع 4153م لأ ةروسءا رسموا يعلو وسرلج» نيل الجر ييضتررشو لج رت نيله

 داس كرا كرري لما فطع وظف ارت اسس بص ) يدر وسر وا ندوات ارك ]سر املس لاروزا( 521

 رك عل هس راهبمت حررط كا( نع حررط  وفوورتخت اس حن ردوا بخ كطفل ل فو وري ) قس دات واد جددا( لو ٠ ءارتنم ول لوم

 ىذيب ل كس لوكول ىلا لي تاب لا انيق - (هدارا) كاك اس زيتا سس ع ردوا لاح اتا سكس بصف ) لإن كو:

 حررط حررط ( هع لن هريخو لحب ساكروا لور وناج )يراك ن ب طرد( لل تس كري ل ) لين عل ماكس لقكوج لين ناين ان قت
 مج ىلاثن كيا ل كس سكون لا لش لاري غالب( هريفدددذزيم عرس يت )جس قدك ادب كس دابة هاد اداديج كولر

 هس لا( د وب نك يروق وفروا لار مابجج ل سارح يدرك تل # دابر دنس لج < قود لو لاو نقتت تيوس
 لح سوم تسرجج لاي زابج كوم تتكبد زن ( ناجرم لوم لولاك يزن كت اروز كل ك كني رواولاف ( لج ) تشوكو نانو

 اها اوبلطت“ اولكات فطعاك ا )لج( دجتاس كس اوهراومت ناب ثم يي كس ؟تتفو كس هلع لس ناىلإي) لو ساب

 ( [وبضم ) حب ورك اق ئه لي ني ذ ف دفلا دوا( هع لوتمتت لا ) 5اس ركت اك ساروا ورك الح ( هيل رؤ كس ترداجت ) ىذود ك
 ليروصتقل رنه ىفيا منكن: كيس درك اور ةحسادروا لي درك اور لير بخ( قتل ) نس لارا اأن ل ل كل نم وول

 2س لماع لاضر لن تس نورا سروا ( اب تت نكلاو كنا ةقنار تك ) نينا ناي اقل م ل ناز نزول
 نس ديب لايتسموج روا( رشا كن )< لركا دي تاذوج( لو ل كم ولعمركل يقروا سار تذو لس تءاد) ل

 نه نامبا سم رمي لمت ب ي0؟ لب حجو ةنكب ايكرججت؟ لي قم رام يك نود د( د: تسكر قكسلا امون

 اذب فلا بشاب( وكلى را زكر كن اليا رب سوكر نوككر اخ سن ) لول نكح لت قوم اي اننك قدما تركوا( تاي
 ناب كب بس لوم لكردا لوم ىبب راها روا( جسانطرف سيتي تود واب كح لومانكر وا لوي 20 الاو تضر لك

 )اوس( ح نودبعتت““ ن وعدة ةررط ل فود دجتاس كس ءإي دداءاج) لو نس دكا انو لوح وقرر عنج

 ل ع وزعوو(( نع كس 2دانب حس هرقو لور ) نو قول غو هدب ةك رك ديب لزج كسور سي لاعاكن ا( ىلا

 كنا بكر ء كول )كس لبن اج اهنا بلدك ير قر ول( لانج ) نلا( تس ديك اتيي) هد ذك ت( < رمت سود يب« اج بس )
 نقر ووبخمارابت ( وم الاو نس اج لت اب لك بيغ وم هدوم الاد هس دكا ديب وج ع. السوم يقولو وبتسل كوك حس راج كدت
 نقي قكرتز كت رف آل ولوج ري( دفنا نتن عسريظنبب لع تافصو تاذ ىرادج )< قت كيال( < نق كل فوابع ى داهم )

 - هس كل وقناميا) لو جس ركز و وروا( سام لاثؤلتييئادعو كدشلا) تسوس 3 لع داكن ىت لوكس ناا أ تحك ليث

 نت( هارب رورض يكل قاب نابل ) لن ناب لاوح هجر واهلك بسس كسل نادل لكس تاباكرورش( لين سدرك :

 ضو[ هرم مقالب دال ىطدازم شر ورض قتل ) 2 ركل ني وكن ولاو ذ# ركز لات لاك ست
 تاءايك( ب رت ) ذل داكددوري هس داهمت( لوصيم اذ رواه يماهظتنسا اسم) كس حاج امج ول حس سلول نلا بج دوا( بس لوم لذان

 كوكو ناك ياك ادت"( 2ك كس نس اكبب وكول ) لإن فانا نقر لا نا تك ئراتا

 تح ىف كولي ليمنتروا ءزور كس تمي ( وجايك اياكج لي ئ اند قل دب هكب اكن )وج وبا ردن( اكل ومنا نيساراكماجنا)
 دامت يالب فرط تارك ورود فس لوبن لكوبل ) 6م ةباناحت ايوا ةييسادج دب( هبي ) قحاكن ومن انك لس نناءكتس سدرك ارك
 وجر ل( ني ابك كيرالا سك[ ا سول سك اذبلايكعراجلاك لا ذس نورمود حس جواك ل ج

 -( جسام ادالوت اكن اوين ) ل هداج لج هالهيدا ةيساريدج جسدا م كايكدك



 نانا تع 41 لأ ةروس !مرسبأورإ مم وسرلج» نمي الجريش جررشو#لج زن نا

 ” يار هللا رما_جسرج اظيمتجو كى ووو هس م اينالا ةروسم ناك ا لحتلاة روس... 0

 - عسدارم ركوب كيتو ترضخ ابتسمي ايس دارم دنوادخ

 لل نار فو قوروا عك كدب ل زن ن إب .. لوم لساح ىلاور تايح تس للا لكويك» س كاآر تب قودارم حس لاا حورلاب

 -ج بوصنمسس ردو كل اصيب لا يدركه داشا سما طعرسفمق حيلاب جس كس سدد
 كس أوتو قو[ت رطخ ناسنالا قلخ اخ تورش اهرواج_قوصرم لوصومام كي درك و راشا_نوكر شي اه

 2 اب لكنا اوت تروا حس ىطنو آت دلكويكد لل دارم نانا هوا
 هرم ل | ردا نلواكس نا انالع ب ياركرول اند الج وب ب نااروا ىراوس لكن اءاناكاك ور ؤئاج نلا تس تميأل ا ماعنالاو

 ل ا ب نينامز ىقييال بلر الطصا لكن ويلوصاوارم عانوا اتوم مول رم ايم عراف تس
 له لوتأن اد ل تسلك نينامز ىقسي كس لكس دئاوز فاظرب جات[ داص نيناهز ىغبنسي ال من: لت لارا
 تس تايآاكرمودركاريبج_ لي لغد ل خانم وو لكالاح < يآ لش باقم كس ئانم حالطصا هريتو ىرادرم راب دوا قرادم
 . وأد امن اكبر وصغم حف انعكس هب قرف لج ماجا كس دئئاو ز دوا خانم لط دارس قت ف راعتم لاو موطتصسس لا, سس اجوبج مولتم
 لك ف ركك الب فرص بلا جس ج7 لم ىاولروص ل وود ن رايت اكي وصخمرئاز نحس تكر كس وردشروا انآ حس ل كفل

 ري 3 اجو كلب زب ب وصخصركا ! لاب هس [ ناهض اكدتاو ز لي تءروص لك كك الب د و وون هس 1 ناهض لب تروص
 -# اج ؟ن امض لم لوتروص ل وتود يك اجو كال دوا لس كك الب

 فاخر نيا لن داي كس فوم زئاج ان تشوك اكس ذو ع لد كدلك | ماياروا ب حاصلا تيب ليخسلا و
 لكبادج كلا ماماروا مشل مالا لش تيياناكك لس نق لج د ل لاق كسب تحبك اما« تننسول وبا ماما ر واتا ماما
 600 هس ايك يكن ايب شر اروا ىراوسرصقم اكل ووك ع تي ريش الب قع لو هس درك هر اشا ليلععلاو فرط

 لئباج شع لس ررط ا ليخلا موحل ىف صخر مه هننا رك وركن اي ني” ثييدص لع عانوا لج لينك اك

 تيادر كولادولا لبث باوج كس لارفنح نكي ةنيدملاب نحنو هانلكاف لي هللا لوسر دهع ىلع اسرف ان ر حنس تاو

 -لز ةكع كلك ليخلا عوحل لكا نع ىهن م هنا
 ىو اوم مولعملب_جس لآ قوما ناامحاو تنم كدت تمي ايي كيس اه يا دب بح اصرواك راد بحاص

 ناب تقث ىلا و6 سو: كس تأكد رد لع مدكرل كويك انوم أر آ كارول قراوسرب ىلا تن ذب حبس لي هرب و

 روا لن تك ماجور #_زوحكو ول قنا ماءاروارمبب تنسو وبا ف الخرب - تعي اج انج لكل الع اناصك اكل وز نا عل لاا اترك يآ

 2 ا ماءالساصلل ل خ اقو سرت لام كي ان راع ابد ليث تس اف ل الطول دك ريش ام ماما
 مب نام ل نا امال قاشماان نال فاظرام لور تسل دال امس ع لعمان

 رارقمارتوا سد ا قوم لس رسبت مكب ذل ترض آتبلا لرك تملا وي فوم ما ا اري كت س يانمك اكن لا

 ل لب تيدر ولا لاا رنا كم أ باو اكل” يق مال كال حل نار

 فرط كي نند نكي كلان :ريمس نيم لك اق اطباق نارسح ل ىلام ىه ىبي مل-اي ةررظ ياحب

 دهس لا انو مارت ايك لااعتتسا حل سا ةئئااكتسج ارك نجى تق اجل ا نلعب ع دحروا تعدي



 ؟ه جارتي 41 ]ط لقأ ةروسا سورا م وسدلج» نك الجر يع رشو مج 2نالاك

 كفو لالا ذووق ف ةتسرورضالب جس حما قمر وا لذ تنس اء تمار ف ضتبروا لين لاق كس تتسم اركض ترد
 4 ف رمازوك وكلا إب هس فالخكس يحزن ل بس انم اناج كل ع لتس دابجج ل كوك ةاياني د ل قف
 كيو زنك ندا صرواومت حل اض لاءاكن السمان ساتر كل اهتسا كل دوا < قكتاو ىو تزاجا ىك عن ذ لة اجو برق

 قس كلا ىلتل_ سا بتاج كيدز كس لك وض راك دع ولا ا قاخإ تح لولو واط لو لحخ

 ٠ -قكاج ىو ست زاجا كلا
 تييئارصو_/ يق لولد كس ته 1 ثيصل خت” ليو ورواور فعل 3 دهب 1 ةيآ لفلم تءاس لب ترروص لا ةيال

 اك < لوم مولحمتيبئادعو 12 لكررما كو 2 كاف كلو روا ايل يكل اوتسا ورفع ول ومب ترك ظن داب

 سه اهلايال الم نايمردروادرفم ةياطفل لم تعب 1قكرسيتروا ليج قل نوت [ن هن نلا لاهي انجب. ايك اي الدغيص
 ٍ نا ل1 لن ضع رورض نذحررط كل ورون احح .رصودرواهبس ل ماكس قت ف اهكف رص ليك ايرطامحل

 وب مولعم انوبب لالح اك جبور مس تي[ اس لاجوم بارغدلج كاب[ ل لا ايري روا_ ب اينتايكرمجت تس امحل 2
 زل امكن تسشو يدل احكم تمن ىلا تانج بس تشوكت يقتل ىف نادم جاج يكن دان تشوكدج رك لي فرع حبي
 ليم خب لس فوق تءرشروا + ىلا ل ترش لذي قش 0 ده لك تدب ل كاران رع

 يح كل سا_ يس اتوب ف رعر اراك وم كوك وك نك تشو سا كل ناتو ليف وخلكوج لم لمي يلوم
 - لك اج ثوث لب كالا تسبو كوم راوسرب فاك قل امك كف سوم تداوي هاو ضن لور ارجنانج قوم لورتم

 ده اتبرداداككرب ل اج ابك يئب ادوكر فاك ب فرع كوك جس اهك ابكي ادوكر فاك ب نر قلكالاع
 ا مك ليا كس ورفاج لايدد مانق دس تحج فاظرب كقفاش ماا للام ماما حس تسيصوصتن ايباكى ب اصر

 دس قرم تدم يو لوكس هور لحب لاطي اب بجاص لوقب لكي جس لاك الع لحي اقلطم ليو ئن ل زفح لي السكس
 ل ةساررف ل الع لحب اتلطم شوك ام اداه لن نرتب بنت ة اجر مس جو ىلا نذير كا ني

 اكدر لوم وال_اهكم تى نتي تدنن لوك كارتانج هومر اغرب ذ كوري قوم لوم مولع س تيآث اا قرسود

 -ك- بحاصماا ف الغربى ةفي لقا لترا تار كن ام اصرل ايدج س لام ثدثم تي داب

 ووجوب كس لس وماوم كدت كيأ يشب هيف رخاوم _لاوقالا فالتخخا ىلع_لوما كبانوجت اير سرب وج ناجرم
 نا ةهارك ب لوكس لول صاروا ديمت الر لوتس لوذوم كب ديمست نا_ لو تلح ل لس ردنمابج ىلا ابوك تس فلا زنود

 - ل هسداتس رج« نإ رثرفع شن تاي اب ثوار مجنلابو_قكرتيزقت كت رابع ديمت

 ارك و سارق زار ماءا- كد اجاكس كل وقورافكاك نك اكوم م زخا وم ارولارول لم ترث 1س ةلماك'

 ش كيرب وبا ان نيذلا رازوا نم ود كد لابو لوكس لإ شدو أ مومو رانك اكل ومم انك نو وسلا مولا

 مهروحا نم كلذ صقتي ال هعبتي نم روحا لثم رجالا نم هل ناك ىده ىلا ىعد نم لاق يي هللا لوسر نا-جس تعاود

 ( ملسم هج رخاإ ائيش مهماثا نم كلذ صقني ال هعبتي نم مثالا نم هيلع ناك ةلالض ىلا ىعد نمو ائيش

 تاوئسلا قلخ تيا” -<اكيلقعل ثارت ودايز لج نا قرد ديح#ل الد اذتبا كل كوروس............: تءايآ يل

 هداي زهس بس نوم يريح ولوج رواعس هراشا فرط ل تلد 0 ةكئالملا لزني آلي تلاع ايك الج ككرود تس



 اهرب عآ 4173ج لأ ةروسم ا رسوب "مه هرج, نايل الجر يفتح ررشو مج رت نتن اك

 مبين فرطا كه # كرو مب لقدم انجب داج يك رورخ نوم ديكر عس خلا هللا صا ئدتا ليي هعس بس كل لاس منا
 ايا رف كرك ذاك تاءاصنا ةعيسا لي لئلد لقي لي تسال رفا 4 هت رايود_ لو لبلد للك ماما اا ةساي##
  دصق هلل ىلعو عير روطل فرت ل تت لس ريح ل الد_لع احايل ماكس ل وفود بيج تو بخ كاتس ابراج

 ري ناجم اهب حس تمار اطلظروا جس اتؤم مولخمتسارامسد سس نادك بس ان الت اندم تن ىلاعوراكل لد نلاعتس خسلا لسيبسلا
 -<س يرام كك ايبا ىنكرشنوا لاطبااك كرش خلا قلخي نمفا تم ارواج قداج لس اك د5

 كاب سوم ةسال# وك وديك كيسآروا كس سرك ياذا قادخ اك وبكر كت رر خت آل ير : لون ناش

 دللي ليك كبار ناس نصلعتو ا عفشت اصلا باذعف حم نم نووقتاص حص اد
 كيد زن نير سموا لوم لان هلا رسما ىسنا تييآ مدلل ا كس لئياجب لي كس ارك رافس تهب اهلك
 هك تارطتض ثا نيبم ميصخ وهف تءآ جس دارمدا ادوات رض الكل إن تل ضر وا-بس تم ايقدارم حس ىلا
 لك ررضخ امل لج تمل لش داب كس ىف لظ نب يلا ضتبروا د كت مرخآ ايدج كوايند جس للخسا تموصتم اع كيدز

 مي نامكاراب#ايكا كيس ا؟ مير ىهو ماظعلا ىحي هللا نا معزتا دمحم اي( ك روااومرطاورل ل ى ديه ديسوإ لم تصرخ

 لالع فرط لوزن ناش خلا مهل لبق اذاو تعآ-لوم لان تعب ايس ب ساس السر كدت ولى لب ديسوب لادشلا كس
 1 - لو درة اشاد وخلق

 لونو ىرخآ/ دي كج < ح لس لاقروس نا كيل كور وس...........: راما ىلا بازع............:4« عجرشت )

 وأ هس الاد ذم ابيا ع عيدا بس الاد ذس آم حاكرطا كوم تك كح ةسدكياذا ىف كتاب لا نيك شن لوم ل زانت لي
 هلكت بعرق لكل باح يك تّضو هوك !بداج اياءرف كس ىلا ؟حاحومرم الن ماك ثا لب” ل ويكر وا ارجو ليتل وك

 كدي هه تربت بير قطع يصح كي كلك ماحس كوم راوشد كرت ب لونمدم_ج_ كيب أ ”ك تدم (لابتنا ددشتاو ملك وفل اع
 ريح ول ياو مولعم خلا ةكئالملا لزسي تيآ-انوم العا كل صيف كرما سا يوك روبطظاك ارواب الاو دس آل شدووظقاد
 وأو رب ىلدل_ك تيارب قو وك قر تننس ورقم كر ثلا ب سس شيب لكوك س ققد تدار شكرتم ل ايمن اتتوك لك

 ووبتم لوكس مج اوس مثلا قس لوب نقلك ىلا ريحت كوك لك ساروا ايد روم حل ور لكىقو تاادوا اني 5

 7 اشضروا < ابروم عر ورش نايباكطاكل لد كس ىأاريح لح . خلا تاومسلا قلخ تيادحإ ل نور رتب ىذا نين نبت

 له" قكب قتلك" ازدتسا

 ل < قل الدجقرقذام شكلي ىلا ترقى جلا ناسنالا يلح تي 1....-....: ل كلا تدق
 هلل ان لامك لاب وج دواس لوعع ول عرازنو ثنكب 2 نناحوم اج روجورلطمو لبثت اهنا كا هرطقر يشل يأ كس فظن

 يا ءاوضو مرآ تر طت_ لو كَ كك ادبي ت ىوارفا ل نانا كامله ب بلطم كن كادي 4 نانا دفطن ماك

 دج اسك قو رعولى سرلا حررط ىا- ا َ ىلع اب كرو او تير طر وا مس ادبي حس يأ لوا ب 1

 هس لب اوم شن قدي ترطح لة اج ايك اخ



 اند ا رست ب ا*ل» لخأا ةروسء اسمو راي 1 سرج قلب ااجريش حرر شرم رن ناك

 انوه مولعم ومب ماج اك لامتج و تنم ذه خلا لامج اهيف مكلوتعآ 2000 :قرف ربو روا شئارأو او كني

 وتمت شا اي + لوم كل ك- نس كشف لوانيا لتولي 1 < قرفور ربو رظروا شار آو تن دواس ١

 راب ارب لورسود هوا فج دوغ لربك جاتو لل ةوك ورصد ناجي اتكبت فن نق رو لذ -ج نوم دوصتن هل

 لالوبقر تقيقتلك نتي“ حج ماعدالاو تأ مار ًايقلوج ب اتدءانمج نق وو ضروار يظن وعود سانا ل نب

 وو ناس جن انج - ألان لو زج لوكراكبب م لاب حس تل لوب لكى وس كيج رج ك قس نادال -هس قداج

 قايم كنده جس ايات تبر سه لين قر لوزير ىرط كف كطرظأ فرط وزع يسارا دوك ق كي

 تع تصدر نانخاه لت قشر ع رنرواع قدك ى دوؤ ل ئروز تي ين راس قنا نق تيه

 نت اكل ون راسو ىك عررطرب قل دوجوم قست ىلاو تكا تضرو تيب وبدر كما ركب ا :؟ نو قا 57

 روا لوقرورط ىلامهسج مارق يراببمت قست و را ردا ؟ لبث جراف قراكد دوري كى كس ك يدري نبا ووغرج لأ اب تباع نوم حا
 روا قووج جس ناءاسورس قم ؟ يقي درك اءاسورس قب ل رافع لاسم راب قن رورش اس ىرركماظتااكل شتاسأ
 ؟م بقراف ارب سا لب” ويك انج الخ ل ترروص كن ورب

 مكرم نك < اير" شباط” تاركا كي كفل ايلوا ذ# وأول ضب سفنآلا قشببالا تي

 لج الو« ليك كبسس لا ةك كسكس ليف تعش ثماإب كحاب ءاجايكك ايي لاعاكل نانا شكا ليي تأ
 نون كل را تقهر اك لوهشع تقاسم قلا لا شو ارفا ضن

 / هنماوج رختستوكث آرواهتس لاو لش سا كك وجي لماع جس ماعد ارمعس ترو ل | خلارجش هنموعيآ

 كو دامو ايدو فرص 70 وابتعد هكا يع_سب ةسومرو امس روش كايرو فرص زوم لوصرلا 2م خلا ةيلح ةيلح

 اخر ًاتبلا_- ند مرلحم يراقب شريك مهن ل نرةروجانج يرثي« بيطار إد ماعشم»

 ةيدبشن ناس نا نإ ع نرطرشملا أ دبكه سو كت رواج يشل يل امهنم رع قوموا روش سايد

 00 يبيلقأل ب نوسبلت لب :اجاننبي ىو وورم حررط كل ونرو ازوم ىلوصروا لؤ سوم

 نومك نئزس“ مهب ديمست نا” تعاذ_ تح ........:؟جس لوم قربا ي هس قوتك يي ز
 نايسرد ل ءارطدج «< ةراج لكل شنب حس ف ومش فوم كس تلت ا كن يجيز لابي لكس يب اعقاو ني < ايكل الرتسا

 نا لابي تيد ررفل لارزرواةل ناا نت هيل رت انوكر ب عروشوم كن آر ثي نواه يف فلخ#

 < مالكل ش تلت ل نايضرد كس الك_ نش تك انلوثروا انكر ! تا قراج كوت كرت لاع كنز ل مهبديمت

 د لاشك تح لا لابي

 ٠ روط قر سرسم لانس ايكا يكل تبي للا هراشا فرط تسلك شن كف دكا هيي وك واب ك كس امج كس ني

 ضاقت اك ركربذ ناز كير نكس نيب مروا ناس سس ضاقت تبا نا ذب لوا كس. المي نك اتطبب شيب تس

 7 لون زوق ةساج كك اديب ذاهب ركاك يك ابكيكن ابي كن وكن دوا نك

 وانغ ز ذ اعتدنا نيل ياك ركت كري رك ضاقت لسا اكن جزاكي نلمس لوصا هس نيمو اكس



 مهرس تأ جا" لأ ةروسل مرسم نه موسرلج, نم اجر يشل رثتو اج رن نيله

 تدق كل كس هك تلى ذظراع سا قلل كن مز وحرك ترك نس اج بسد لي اكن كس لامك ايانب ةررط لا
 لك فاني م زرط اخ سا وكن يب ذاب د ساي د كل سس تمكرت ىف ىلإي ني ز لات نيد كول يقم تسدد ذ كل و ثأبي ب 3
 نو كرر كلك : قي تمتلك يا ح نوت سس ل مد اح ؟بس اترك ط احا ناوك «نوتطر اة كا وسد رات
 4 د وب تس نول مت حارس ري دوا كورت اديب تلت عررط سؤ منوم وركوب قم ايان الكو تاو تلك و

 لل وزيت دنج ناك ايداج ارق خلا اودعست ناوي 0000 .: لق راش دوا تنك لا ت امان كس ادخ

 اس اك تن قران ربابس تقع راب ةوا يان الب قنا ونس تقن كسا - ليف ارم ىق شدي

 « نركب كيسوتز» لومي جاك شرد جس لان ىمرلو لى ل ىلور ذر جاك قست تان اكس تضم نيت راك تن دن ىلا
 لاروا ىراكدرو ب كيا كت بيب وب ر ىك لاء تم اه رج يك لودي «كمص رم ىف لراس وضرب دن اي ءورطقرم اكساب ار وعي م اك اوج

 تق سا فوم لع نك خر ني و ل ََ كك ناقش ورلا مى ذاس درا كي ىلع صب ل

 مل 55 اوج م نا 097 دعاك ركع ف جر روسي ورأ لاي 07 وتو هس ةتيس ب كس لقشر ورا مت ول نبأ

 0 دج الو تتر كا ذي لاو كت يا د: هو حس ا انب ب بس فس لل
 حس تمي[ ا لي دم السلا هيلع قاتم دل + وا تش رف لوب لاو سمه دنت اي لوم دك رم لاح ا لاي تم تيب لوم ناج
 لكن شومر حس اتوب مول . ةلماك مهرازو' اولمحيل زوااولمحيل ل ؟لااد ار لوبد هنز تتفو لاك قت رعت

 < السوم بفاعم صاج اكازم

 لاش سان رمل لا شار و تنم دعب # حانم ىرورض ل“ خلا لامج اهيف مكلو تأ .٠٠٠ ... .:تءإيآ فن اطل
 مرد آو شناييز قوم د رف زو لليطرشب ركل سا ترسم رك عفو وكت ملز بج رطل ل يع قرش تولت ىل وكلامك حس لي

 سان قرات علا كر نع انكسر تمام كدددع كراس نا كدت كب ناي جس اتعاب ايكى ودار ادا عراسم
 تعاد وم تنزاغا اين ره ةدبديو كك لاف 2 تزابغ كت 2 ةساونوج لكاع 1 -_
 ناو اغال قرط زاد ءحن نقل هرفو تر قرذا يل قو (ةنئاراناى كل“ كا هلع هب اوجرخسسا
 ب ىو لم ير قرط سسكس لدور للم تم هرا تباع

 هللا ىتاف اهلها لئاقُيل ءامّسلا ىل دم دعضيل الدؤط اخرص ىم دوْرمُن وهو ْمِهِلْبَق نم نيذَلا ركم دق
 ْنم فقََسلا مِهْيلَعّرخف اهنم دهم كرل لاو حيرلا هيلع لس ءاف اسال دعاوَقلا َنَم رم ُمُهناينب دصم

 اذه ليقو : مهل زطخيال ةّهح نب :,َنْوُرْعشي ال ٌتْيَح نم ُباَذَعْلا مهناَو ةتحن مُهَو ىأ مهقوف

 ناس ىلع هللا ْمُهَل َلّوَقَيَو ْمُهَل دي ُمهْيِرحُي ةمليقلا مَْي مل ل اًسرلاب ركملا ىم اومربأ ام داسفال ليثُمت

 مهباش ىف مهيف نينمْؤُملا نوملاخت َنْوَقآَحُت سنك نْيِذَلا مكمعرب ى ءاقكرش نْيآ ًحِنبوت ةكئالمل



 محم رطعما 418ل نأ ةروسما تزور 35 موسرلج» نك الجر يسضنانر شوج 2 نامه

 يلع ءوحلاو مزجلا ىرعلا نإ 0 لَو ءاينل ن ع ملا اوتزأ نيذلا لَرَدَي تالاف

 رفكلاب مهسفنأ ّىِمِلاَط ٌةَكِبلَمْلا ٍءاَلَوِءاَملاب ُمُهُفَوَتَت َنْيِّلا هب ةنافش نول «م) َنْيرِفكْلا

 يلي كفل لت هر وس ْنِم ُلَمَُ كام َنيِئاَ توم دامس َمَلَسلا اً

 اَهيف نيِدلَخ منهج َباَوْبأ آول ُذاَ مهل ُلاقْبَوهب مباح 4مَّنؤلَمغت من اَمِب ْميِلَغ هل

 ريح ول مكر لو آذام داكن لق «يفريكتملا ىزات ىو نيل

 اينّدلا َنِم ريح ٌةنَجْلا ىأ ٍةرخالا ُراَدَلَو يَ ةاَبح ةَنَسَح َ ةنَسَح اَنّدلا هله ف ناَمْيالاِب اًوئَسحأ َنْيِذّلِ

 ئه أدم وناقب ندع تحج يب و َنيماادميَلَ اًهُيِف ىلاَعَت لاق اَهَيِفاَمَو

 كيش نيَدْلا عل َنيِقتَمْلا هللا ىرَجَي َءاَرَجْلا كالذك نو 0

 يب مهل افيو مُكيلع مس ِتَْل دنهل َنْوُلْوَقَي أَنِ نيِرِاط َنْيتِط هكا مه
 ءاَتلاب ُمُهَيِتاَت نأ لإ ثمل ظََي َنْورظنَي ام لَه ل م " اَمب َةنَجْلا اوُلَخُدا 00

 ب هلع ةَلِمَعْحُمْلا ُهَماِقْلَو ُباَدَعْلا كلَبَرْرُمَأ َىَتاَيْوأ ُمِهِجاَوْرأ ٍضْبَمِل ةكيلملا هيا

 مهكالمإب , هللا ُمُهَمْلَظ اّمَو اًوُكِلْمََم مُهَلْسَر اًوْيَذَك ممالا نِم ”مهِلَْق نم َنَِْلا لَ ءالؤح لَم

 ناعو نز 4 اًوُلَِعاَم تاَيَس مُهَباَصق رثكلاب هج نْومِلطَيْمهَسْفْنآ آواك ْنكَلَو بنَ

 هللا ءاشول ةكَم ل ٍرُهَأ ْنِم م اًوُكَرشأ َنْيِذَلا َلاَقَو ُباَذَعْلا يآ «0ونؤ ُءِرْهَتْسَي هب اًوناَكاَم مهب لَن

 «تاارصلاو رئاخمل ٌءْئَش ْنِم هِنْوُد ُنِم انمَرَحالَو انْوآَبا اَلَو نحن ٍءْيَش ْنِم هِنْوُد ْنِم اَنْدَبَع اَم

 مُهَلْسُر اَوْبَدَك ىأ ْمهليَق ْنِم َنْيِذّلا َلَعَف تللذُك ىلاَعَ َلاَق ب ٍضاَرَوُهَ يشم انسي حَمَو انكاَرْسِإَ

 5 ةَيادج ْمِهيَلَع َسْيلَو نيل ٌعالبألا هسرُيْيبُمْلا غلَبْلا لإ ٍلْسّرلا ىلع مَ ْلَهَف هباَو ءاَجاَمُيِ

 تْوْعاَا اوُبيجاَ هْودَجَولا اوُدْبعا ماا رس كس ا كراع

 مْلِع ْيِن ُةَلالَضلا هْيَلَع ْتّبَجَو ُتقَح نم ُمُهَنِمَو ّن رماَق هللا ىَدَه ْنّم ِمُهِنِمَف اَهُوُدْبعَت نأ َناَنُو 9

 لتر «)َنْيبّدَكَمْلا ةَبِقاَع ناك فيك اًوُرظْناَف ضْرَأْلا ىف كَم ٌراَمك اي اَورِْسُف ُنِمْوي ملف هللا

 ُىِدْمي ال هللا َّنإَف كلذ ذ ىلع رقت هلل ْمهلَصآ دَقَو ْمُهدُمولَع ُدَمَحُم اي صرحت نإ ِكالهت َنِم

 هللا ٍباَّذَع ُنِم َنْيعناَ 6 نير صن نم مَ اََو لاَ ديم لي نم ل اِعاَمْلاَو لوُعَفَمْلِل ِءانبْلاب

 يلب ىلاَعَت لاَق ُتاوْمّي ْنَم هللا ُتَعْسَيال هيف مداها ةباَغ ىأ ْمِهِناَمْيآ َدهَج للاب اًوُمَسُقأَو

 هللا َّنإ



 مه مورس هيأ ه4 "لج لأ روس ا ميسور 3 «.دلب نال جرسن روج نك

 م1 تمت يام رار

 ان 3 18و كلذ عوار رَدَقُمْا اَمِهِلْعفِب ناَبْوُصنَم نادك ْوُم ناَرَدَصَم *--

 ُىِذّلا ُمُهَل ردَقمْل ُمُهَْعبَي ْقِبَعَتم نمل َكِظذ (ج)َنْوُمَلْعَي ال كة ,سانلا ٌرْثكَأ نك

 مَّن آورفك نذل ْمكْهيلَو مؤ و مهني ثلا رقآ نم ند

 ةريخت 0 انلوَقَو ةَداَجيا ! اندر أ ُهَنُدَرأ آد ل انلُوَق اَمْنإ ْثَعْبْل راككنإ ! ىف «-.) َنْيِبِذْكاٌوناك

 خب ٍةَردقلا يف هيَ لوقت ىلع اًفَطَع بَصَتلب ارق ُىفَو كْوكَي وهف ىأ و رك ا ل ل 3

 ْثَعَبْلا ىَلَع

 -اانب علق انوا تيياهن ليا فس دورمن ) لكل يري ذل ذب ذب فس لوبا لؤ ه# داذأوم كولو كيك حس حلا 0
 كو يلب ج لك سا ف هلا كلان تداهدج كوريين ىليا ذس لوهنا ني( كج تس نولاو نام آر كت م لامك

 كس لاوودوا) ىبآت ديرب نا تس ريوارم ( ايد وكر كاكاو ت دامت لادا بآل زل وا يرن آي نادين انج ) ىد كرعي رك ذاعكا

 ليبى ورطخ ليل اي[ بارع حس فرط ىلا نث) اهقاد كن امو ماو لت كاذب ثوبا ذع حررط كارب نلاروا( كك بدل
 نادك تمايقرمي ( ب لش كش ايب اهتانب لاج كرك تاس سورتي ا ف رافك نادك سيت اد كول هق اطير زل

 1 ةريبنج شك ابك ايتو نأ والت” ' يوتيب( حنا ليز كن وتخ رف ح_ وم كن ا1)روا مس رك اوسر سين ىلا عتدشلا

 تو نا( كن 2 .كايكف التقا س سوفاهلسم)؟ كح تس كاك ذلة داب كس نر اق ياني كير ايم لش ناك )

 هت ) جس كك لورفاكرساترملارضروا لاوس كان د كس انآ شبس - كح ليت راكي كو اج( حس لب نو سرواو ايار

 د نك نع ع تسلا كرف ناحل اح وهج دك رار( شا رب رم لح طلاق نا تا
 فس 6( 1س: تكي! اجنال مالسا تتفو تسر عروق يكره :ااكتمع اطا)امتئالاذ م افيباك نع اسكس لوتشرف ف لورا

 حس لادطلا وب بسد تسرك ميكي وجدوا كرورض مرد( < ريتش فيس هايس لش ) قوس حاب ىلا لك

 لوزاورد كس مكس قي ك دابق با لب( اج ابك س نا!« ام دازسرورض ل بنو كساء جس فققاو رطبا

 هوس اجاج امج دل بج حس لوقو اوبن مايشاارب ىت ايكاك ولاو نركض عبو ون وم نجد نان ىعا شيب ليت” قاوم لاو
 لا ل( نامبا لبا) نمجوس يس لامر ف لان تاب كرش ذب الك و تك مو ل ؟س كل ذا: ذس داكددورب دامت عس تابايك

 لاقت نب تس اهيفامايند) جس رتب وداي رواق( تنج ) ترث آمل اهوا جس( كدت هزيك اي ) لامججا كس كس نلا لكى اجا لاين
 كس ارث كل ع ءادتسبب لب ءاكم ايق ) لي عرب كاد( مو ) -اوم ان اكن اجا ىتايك اك وبقت قئلاو را( لل ل امرف قلت ل تلج
 ءازج ) ىاءاكةاجومايبم كك نا لابوك لاو كبد« كلو قتدسبب لير هني كس لا« كس لوب فاو وو لي لمن ( حس

 ( د كن تسرأل ) كح كأي هولك كار نك علا ل ل لوك سنك كولد وك وتنال ءا حررط ( كك

 لع لج لع تنج م( كس اجابا < سنا ل تأ اروا) «كيط السلا” ام تل تش رف( سس نلا تفو لح توم ) ايلامنأ ارد

 ظنل) لم رتل تش رفع نا( كل ع فرك ل ياه اننا )ل يو رظتفلس تاب لسا( راف ) يي ببنك لااا تيس -ةاج
 وكون اريج ) ىتاريلا( تمايق ومب ك- بااذعإي باع شي ؟ةساج آم تاكراكدروري كس يآ اي( < تاس كاي دول ات مهتات



 ممم رسم هه 1019. لتأأ جروس. !هرسموراب مالو موس رح, نمل اج ريسفر وج رت نال

 الب ليتل )يكل لم نا لس فنا( لو بوم اجرك تجتوك ورب نيا سنن وج )نق ايلى اخس وأو لحي تينا كان

 لأ( ششا٠اي) لب ام كن وبلمترب كن لا راكرخآ سايكس لوفاج ىف اووخ ف لوبنا( تس كرف ) نكي( ومي ركاب روصتأ
 روطنموك اختر فلا را ع تك لول بكر شم ( لس لي )دوا هرج لبا لس سا كت لس ل ايارتا لج و ىلا( ب ارفع ) ىو: لا
 رواد اسروا ورك بت ) حش اري رتول رج ىف تا نجوا فت ركل نقل نب لك اوي ناس هادا سر علو حول انوع

 للاب نلاوو ل اوم مولعم نب اوم ته دادا هس يان مصار لو رفاه ناار! نرسل اداب ارزيلء د واحس مضاخ ١ ماحروا ليصو

 هذ وهج ) لو كك رزل لمي تس نادج تك رايت ل «ةس وأول نا شر يك ما( لت يسد باو ىلا قت سس شخ تس
 : اني ركن يبي روطلك 3؟ لي بي ف اص فاص »ورك س اهكروا اوم لادم ذ كس لوربتوم ( يالئجتوك قاب لوم لال كور
 < اكره رورض لوس وك لوك م تصارج ةس متل را حيارام لكنني د تيادب وى سماك اكن ا

 اقري تب) ب حل القشرسددا(ةالاجت يح )ودك 07 كَ تلال( < اهيمرل نب لوسر لب وكول نلاول تأ اس مكايج )

 تبان قارب نتن تيا «روا تأهل نكامياودمل) ىر لوحكوار لكي ايعاكذ اب تبي لب لوما نلا ب( حس

 ء للا و نحال ب قو 00 ل نوما نورت محا ] نان( دش نكننافا ودع نسا نع ىلا لع قاع

 5 علا لس اي تييادب لولو نا( ' كسا ) تآ( لدم كلب كو ناجل ورثت ) ؟ يآ ين ماتا يك خلاب لن

 و[ يما ىلاقتدقلا لنا ( تلح ..اد ين يآ قبح. + ليوم ردقم تارك لح نا سف رط اد ملكا لاحإ) لوب نمش وذ
 ( قيل ركموودارا ف دك ركهس سن ) اي درك رودي ل( بع حرط لود لوجو فد ماظفلوي لتر ايد لتتم عاد

 تح امك يم كرا رك كل و لس ذب تالي 916 كس اهجن تس با طعس دفلك 0: لا كر اوم لوك لس كس ناوكول كيا موا

 ب68 هلا )رور تو( نع حرت لزق ناز 6 تيان لعن زو سنا .تاناورمور( ران ةرصوتتال ىرول) ل

 « هس بوصل تس دجو كر دقم رداع كح ديك جقلطم وشم لوفد دي )جس احكم رك ذا جدا تيس | لس ثلا شت هس هدعواك للا

 درس مهعياف )وزال نا قر ضطاعلا لاق( 21 )ل اقؤل نك نحس ادع كلك دوت
 وكل وفاهم وا با ذعول لا )و لوح تسقي كن ا( ديت سك لونا راسم لج تس كف انخا فأول ليي لاقي ن( ل قلت
 اي لس روب قناع جب _ج كرول و( لق هلو ع 23 لا نع برك كتل ارد( نق ىو قي
 ىجاتتاارامت حس ىلا لب( هس كسرت ءادتبم اهل وق) له تحمل رك وارااكف# ركووج ومو كرت ل ) لن سرك عداد كسك
 < داس بصأ نوكيومجملا رافال دك وهف تاع ىرزقأ ) ح ىلاج وت هو لب“ جو” ” اكس اجو ىلاك نب

 -( ساتر اودكشسد فري تم يق اشض اكتم ارواح وم ل رك ف طخ لوقت

 كح كس د الباقم هس لونا آل لي لباب نس لس نق ءاشد اب نإن م اظليايب دو رص وهو... 5-70

 تكلا ن 3و - ات انوا حررفو د ل اقتمو بعل وق ر وا جتا ارم ياي لاتوا كلا سابع ن ا لوقت ات اني لدنلب تيب ليا

 لاوشتا ىكروا هما لش هك تدق ل ا كاك تبر وا ايكدم مقرب مكترد بسس هوس لل لاى

 0 نا 33 انك ٠ لطب لمى نا 0 يور لوم ليبتمولعم م ماي رك تايم قوطي يج_ سا

 "0 ممكنا كنار« ب ءاملل ل احا ترضخ لع نثثاهن مرت يبس لي ننال م02 قي بز
 8 خلا اونسحا نيدلل_تج . تايلاحل ار ا ا 00 همة راش! سل اج و



 ممم رسعمأ 0+ لأ ةروسءا هرسينو را مابإ وسرلج, نم الجر ييفثررشو هج نييك

 جس ريفي حس لدب تس ريخاي جس دفناتم ل
 كح فاطلاو تادياب تافش اكدوا ىلايماكر ب سونمشم اناجوبب نت ١ ا رو فيت انبي رطظو فت اكل ايو ناج ةبيط ة ايح

 ع احاامأب يط تايحءرثسح لالغاء اص لامعا ان ناب لحي زاورر

 هللا, هّللا ىلواي كيلع مالسلا-_جس نا اتشرف لاي كة هدنب نان وم بي ,ةلس تمالك ل تهباود مكيلسع مال

 ب قكوم ى قلت ريق تتفو كتوم تراث ب حس فرط كن وتشرف ةنحبلا ١ ولخدا ةنجلاب ك شبيو مالسسلا ثدع رق
 لخخدي نل جس ل ثيي دعس شئ يبس تس كس  باقماب لش منك اهسب-عس* ةدحل ا ضادر نم ةسعور“ قروي
 مب نك -تءازجري اد خلا هللا نافروا ع فو زجاج قطر ص رحن نا ير دقت ال هتمحرو هللا لضفب الا ةنجلا مكدحا

 6 # آم زال انركباطخالز ج مورعم شدو - لبث ةوارم عومي اكن ور وا فاكس هياتكه نس لس + بنترم لج كس دام م هداراءرما

 -تآ لانا اكل صار, ليتر م روص كي اطول جو دوج وم

 باع كن دتاسروا نسا ءاجاين نايب كل كس تدربت اتت كومار هعتب سس نيذلا ر كم دق تيأ ٠ ٠.٠١ .:تءايآ طار
 كن نورادرمتا رف ل ئاقتلب كح ناس“ خلا اوقتا نيذدل لسيفو تع ادعإ كس لايك: ىشنفاكتيفيكى تس
 ريكو ر ؟انعورارصتا لس رار جك لين . خلا نورظني له تييآك ًاروا لو .داج كح نايب تاس تراثبو هرعو« لاهاو لاوقا

 - كك كس ليف هيشوو # فرط ل ورفاكرب ساه اكاد ذ ت باذعكس تمايق مب تايآل جيك < كداب كاي

 ب سروال ل ا "م6 بو كى تركي دنت كيد زنك لا لإن كر فكن اسد دقي طي اراعكي ليا

 ناي نيذلا لاقو تيك لا كت اجارز ىكلس نحو باع نت دوجواب كس لزج لك رست تعيق دورا
 10 رق ا -222- لاو حجو لدانعهدضت اب يطل | لتويبروا جس رك اكتاياوج كس ناادوا تاب ل لود

 "نيذلا لوقيص تم ؟باوج لحن ايي لمي زين ع كل بلاء لع نار 2 لما - تل 17ش نا ىو نما تن
 <[ داجايك اتكاهي باوج امج اها لاهي حسبو كف اد زل هرب رإي خلا اوكرشا خلا اوكرشا

 هل : زيكا تكالبهدايز كرم ذر نىك وانك م نش 1

 تيآروا ىكلابي-ى ىلهي ذهب لوناج قياروا ى لاصنا نجتاسك-ىوناج ىقيا ف لوبنا يكل سايرس فارساو مل
 اوس لا تقي كا لك وفك دزنكس نآر قاوم مولعمس لاه ايك ا يكرايقفا زرطىئابيا كلب خلا مهف وست نيذلا
 متوكل آ ىلا هس ىلا لك لاك تبا جانا لم تما نات ا لب لوب ة جاد يك لي

 ؟و مس رركك الب وكي سآ يا لوحتاب نيس ؟:+ ذب كت ك- نان ىلإ لديك ين تا دبكرايتغا هس عك د تاهت يدك
 وا خيا دوشروا اجرك اصنااب دهتاس ك1 ناج ىقبا اجب كش حدود ب < زج ىملا ل ىلا رفانورفكك يدان ند
 ده الاو لل ىليز

 داضتمروا لوتلاحو اضم كى وت امتب وو لم تءايآن لا بيييصا لتر ا« ولاو ث_ ايش روا تن. قات ىلا لأ

 دال نزلا تقتا ق 9 كير نورك« ن فانا قس < اكن ورك ورك يأ |راجايكك ايه ل“

 رد ا راك ع كلوز ريت يتظكن نر كأن 1 ىلا وة



 مءحسورف يآ يا« أ 8 روس. |( رأي 1 موس يلح نر م

 ل 31 روا نيل و كابا موف لات ومبج ب ةورل تيرم نإ دا توم مركرس ل لو اربي 10 0 لاه نا

 راوا عي يك يسر موك وره 5 نور اتت راو ىكلوشر 1 طاب كس ل از سو لأاع 1 يود

 زرت يكمل دي «م اهب اك اس كس كس سرسود كوم مايي اكباذعو راو كس كس كي ءلامادب تن ولم ورك سر سود

 - لوم كدت كادر ورسو تدحار 2ك 4 سرسوداوب ىئاذ باع كك ليي -وجاناكيحارب قتايك اكن ولاو سك

 لاح ديت اس لس ترم يو اب لارسال يروق ل اووراناو نغ عنو ع ترمس اس شرات ل ثيعارعو تييأ

 كح لامغاروا هس اناس تراثي لف تشنج روصقل ل اوبر هب يس انا ليي تنج ولم زور كس تمايق كل وم يي نقتل ازج لوقب اي

 يال ال ث دج ملا ييج جس يملا تضر وأ يبس قرو هج قداع ببسوارم جس كوت ببس يد دع لاو تتح

 ادخ قلص قارب كرشرلا “لايك ل وق اك ورش اهجاج نس آر قب د لال راحت لوك ع نوم كس ثي دحروا تي
 م دور لايك بلا داس 5 ودل ركاب كما لدي د ادع !وع انآ هد مروا مروا ايد ذ_ركلار 10

 خلا نيذلا لاقوتيت *نلاب كح دور للي هوك يس دبل ل ادخلو اهكررلا الأ كك لونارلس ماك رو

 لو كك .ةرايقفا شور قت كما لأول ئذبي جس أ ضاسباب قل وكي نوفاك ناي دامايو باند رك فكل ف نع
 روا ليل رك لس تذاط ل درا نايت نول نس 07 للا ل وسر كس هيلا شور لق رعد ثممروا قئارك يدي نكي

 مايب ي دقت رطن كودو فقاص فاصل فرص ماك اكن م ليل كساو ف ايبا للم ايي ووو لاكست قلاب اكلي انج ايبا لأ
 - لادم ذاك لا الاو سس ايينأ# م ايب جس ماك كن ولاو كح ب انئام م انل أم تس! بسال لإ دايك

 هئدوببرب تلاع كيأ ىلكن ارنا كس يوت ييشم كدقلا بج رو :ال ايل ل ببر وج لع تناي ىسوكن انا
 لوتولرل ةساج ل عك ولك سا لوكس لولوعر لس تلا ع اع قو ترددت كس كرات تلاع ىف طر كلب - سا ج ايدك

 كقيادضو ريح خس لاروا_ومايآض لوسر اكرشلا لب لت لباسم لوك يندر ث تس ا رفري ؟ للركب لس تا هفوي تسا
 كى روأ قلو تبباقتءاي كيتا رولا انام لاس قل ىد لوحكر شاوار كت داحسو رالف ىكدقلار ول انا نسى لجو ب قوز ميلعأ

 دقلو وايت داني دفا تيارا رج وكن وو لاوم لبى كري الو شابا تواقشو تيارب وفاق اكدتلا لب _ايك ل جمب

 ارتب انيق ل تاءذ هاري قلع ناتتسورشب حررط كن وكلسسرسود مك تور مولع حس موحيرم اطلس حخلابثعب

 70 ل ما
 لكاتفا كس“ ةما لسك” لع تبي[ امك وفيا لو تلح وم براوج ودك لا وج امم مولعم شرات لبي ناو كس تيب[ اس

 ل آليت لوك جب نا هلي سايس ويك ىك اجو لس حس تييرثكا للا موق كتر ضخ د لوب لسا رثك وار سس

 روا لوم تكس ةريمنم لع تام ذ لا تبا لكلاب لمع تمدد مقرب ب نكي ردد يكب و قت نوهت اماموق رذنصلحررط لا

 ترورض كس ارغنتكترت ادق لاك تاتا كل كس تررورضروا اسوم اهيا ف خس. ايم انكر لاب كوكل لسكس تعبر شن تلا كأول
 - لك ىفاثعب دقلو رطل لي وب يناير تل سلسوو ككل ولاورعإ حس ىى انو كن ولاو عر ورشبلس ْت ا كرسودري-قتر لجأ

 تالاف دود ىزخ آد مقرب مكب "خلا ريذن نم مهانا اهتم ارولاو عت هسس رابقناك عرورخ ل ل مقر رك ةما

 لل لوصت هدروكر واد اب اري ضن راهي روان زرلا كرم نكت نش ترروص لا تببلا ايكوم رود شرات اكتم األ وودروا ايكوم تسرد



 نءح مارست آ كب ا*زع لا ةروس ا هلرشوراب مو وسسرلج, نم الجر يسفر رو امج 2 نال

 بم اذن ماقد اقتعا كغ وم يكس ءازجوءازسروا كرنذ كت رخآ ممر مول :اهتت ليل ايخ اصكونا لوك يقع ات سرخآ

 تررجت ىذي ببن وق يكن العا كرت كت در [بعجج نس ناةرق_هتس رتب سس للا برع نك شمر دانت عار ءاكمل ع
 لكى دنز قوي دملئوك س كرورض ا: كايا ك كس ظلالة نس اج لل ئالاعدلس دس كر اكن اكس وم هد هدايود تس بترا لوم

 روا حسك س برمي ع كرز قود ناسا اي ونتي نجاحك # كر ورط هو دوا ع انرك ايبا ساكس قدك تك ابرج

 تارك ياء لشرب روا هارت كل ساروا اج[ اسكس بس تافيقتروا ناجم لصيف اكن لا ل تسد سو اديب تااف اخ
 رورض تروا لول جبر التنوع تاكت قيقح ةرباشمروا انحش ان اك ودرب لن كرتذ قود ثد لئكد تلوح اب ىو

 ايلا هدثم نكي بكب اللوم دعو كيا حس فرط كس لاين وك لاح تددوصير لب نأ ء# وب خلاب لابج
 هر ورايوذ كس نانا ليكي لاح اك خلا اسلوقامناتيأ- 1111111 11

 احن توم تس اهانل ون قم اكد لاهو وزانت ست امن ترة ل فال ربو بقتل ناو شم

 ةررطرب كو دارا كلا فرصاك دج وم قست رعود قلد هج اتاك داس درس نك كس ماكىكوووج سك اك

 لالا دج بس ىتانب اجاكس ا لب قل اتباح بنج هو -كتس تلعرواداوم اك حرر طرب «جس نلاءاساك حررطرج جس لاك

 كلل روبلظزج جاوب ليف كتي

 دوجو لبي بتحس ات ةرانلوث وكلا ظفل اوم انب تس ناوفر وا فاك بيب ططضر راك نسسك طف مم.“ :ل وفول رارااكارخ
 كس لاع اكتر دق كا < لاك دادا كسا فرص ل ك هند وج ووك لكس ب بلم فاللي لذ لآ
 اكشنكب نايغسلف كسا جس لن اتت تج قرود ىكلت ذك فان ع مكر اةدابا يلوح لاجوماروفوو ايد ماكتب

 -ج جر زل ب تاوئسلا عيدب تاومسلا عيدبب تب اك ناداهدإب مارق

 دع انك 2 12- لاعلا وز حان ف ل12" علا اووسحا نيذلل تيا : تاي[ فنك اطل
 نسيذلا تءآ_<جس قكوموارم ل 'يبطتايح تس ىلا نكي بس انلهكو زاورداكى لا فاطلاروا ت ارباشمو تافشاكمدارم حس

 قمل ايند تن اربط تع اطال يروا إو ةلح ركمالك شرف كوت سكس نر يف لعند رك لوب موحش خلا مهفوصت خلاوهفوتت

 لو تلح وم, لسع

 تعط ىلح ني فوة امذالا ٍوُمِلظاَم دب هنيد ماقال لولا ىف وُ نا

 عقولنا نم كرب لام زعبل يخ كوت احلا ىأ [ وقفل فكل طع

 ْمُهُئرْررَف ()َنْوْلُكَوتَي ْمهَبَر ىلَعَو نْيدل ٍراَهْظإل ةَرْحِهْلَو َنْيِكِرْشْمْلا ىدَآ ىلع اًوُرَبَص َنْيَِّلا مه



.# 

 ندعم هأسيي ؟  ا* لظأأ ةروع د“ هج مب موحرلج. ن رم اج يسفثجر شو لج زن نال

 للا آَولئَسُف دك المال ْمُهْيَلا حزن الاجِرأْلا لبق نم امْلَسْر ١ امو نوّبستحي ال تي نم

 مهقبدضت ىلا منتاو ةنوسعب مُهَناَف لذ مج. َنوُمَلْعت ال منك نإ لبجنإلاو ةروسلاب ْءاَملْعلا ركّذلا

 مُهانلَسْزا ىا ٍفْوُذخمب قلعت تنيبْلاِب مّلسو هيلع هللا ىَلْصدمحُمب َنيئِمْؤُملا قيدضت نم برق
 نم هيف ْمُهْيَلا لّرئاَم سانلإ نيل ٠ امل ركّذلا كيلا املوناو بك ٍربرلاو هةر حبلا

 ٍتاركملا اوُركَم َنْيِذَلا َنِمَاَقَأ نورتي كلذ ىف ... نورك لعل مارحْلاَو لالحلا
 مهب هللا ٌفسْخُي نأ لافنالا ىف ركذ امك هحازخاوا هلتقو ما هدييقب :شكوتلاو راد ف اب تتاشنلا

 دقو وهلابب رطخخت ال ةهج تا 4 نوعي ال ُثْيح ْنم باَذعْلا هينا 560 مك ضزالا

 مايك .داجنللمهءافسا ىف مهبلفت ىف مه ذخأي وا كلذ دقي اون وكب ملو رداس وكله

 عبمججلا كلهل شح انيقه كيش صقل فّوَحت ىلع ممُه دخايؤأ باذعلا ى يشاعب ما نيزجغمب

 اًورَي ُملوا ةبوقُلاب مُهْلحاَُي مل ثنح «... ْمْيحَر فو ءرل مكبر ّنِإَق لوغقملاو اعلا سلاح
 رات سل عال امن اَويَفَتُي لبو رحشدت نط هل ٍءْىَش ْنِمُهللا قأخ ام ىلا
 داق فو ند الم ُداَرُي اَمِب نيعضاخن ىأ لاح هلل اذنكم ةَرخخاَو راَهنلا ْلَّوا اَهيَِناج ْنَع ىا لامش

 ٍةَّبآَد نم ضرالا ىف اَمَو تاون ملا ىف اَم ُدَجْسَي هّلِلَو ءالفنلا ةلِرْتَم ُوُلرُت ن وْرعاص همةَنؤرحد

 ٌةكْئلَمْلاَو هترثكل ُلقْعَي ل اَمب ناينالا ىف بلْعَو هم كار امب خل عضخي ىءاهيلع ٌُبُدَنٍوَمْس , ىنا

 رو اع توما ىا نْوفاَحَي هتدابع نع نور محشي :مو نو ربكتسي المُهَو ةانصحقت ةتارك دلاب مهصخ :

 سارع ريد

 هب 0 9َنوَرَمْوياَم َنْولَعُفَيَو ِرْهقلاب هيلع اًيلاَع ىأ هن رم لاح مهقْؤف ْنَم ْمُهبَ َنْوْربكَتْسَي ريم

 كس نكح وب متو ملم نا .-ض ووعي ناني ا( رطاخ كف كاك ني داك ا ) لكي تس ار كس ثلا نس وكول نيتر وا. :٠ .٠.٠ مج
 لي د ناكر اجيتارو را( ديه ايند مت أ( ا ناروا فَ مكر نإ قس اكمام نيب بنرط كن ولاو لم ) دعب

 كح ني رج اهمركا فساد ةاه هد حس ترج اي رفاك ثم تبل ناج كلوب لاك كه ذب لبك 2( تنج )ادب كت رف اروا لح

 رطاخ لك غل نيد ) د مرق تب اشدج لع با كأول( ةيد داس اك لولاو تيرا لت كأول وأ لس احوم فعلاو حس ديترم

 لور تس ليك ىلا لبا "ارتباك سا) نت تك راسو راكددوري ةيسادوا( ك اراوكف يلا ىح كتراروا ع فرط ىك وشم

 هس مك لاي كح نت هت ىق د دوور واسر تع لبي مسي آس مروا( اتلعاج لك نادكو مه داكن لا لابتج اكعد

 فاو حس لولب نلا بايأ ل با لتوي ) سرفر ولوج دل حس( ليو تارا الع مكرم | لب( 2 سن وخ رف) وو

 وك ورم نا لس مجروا( قتلت ترضخ, لس لل رمت ىك وف هلم تدب اكومج ناني هدا ذرب ل رص كنا ليتر وا لل



 هء حماس تع أ ا لأ جروس !هرسنوداي ضيعل وسرلج, نا الجر يضل حررشومج تناك

 ب ااروا( ةحصا ولا ١ حجحلاب مه انلسرا ى ىلا كاس فوزي لخب تتيبلاب ظفا )ات احترت سكس لوبان وا لوليد نود

 هدد ارو قلتم ماو لالع م مركن آر ) نب "+ تع جيبك لاي كس وكول نلا نا اضموج كاتس راج ن نأ رق قب

 هورنلار ار. قلخت كي جل ) سك ب جت رب زب نس لو وقرب ( سرك ل ساو وب تعز دور نق نان ناد نكرر
 اهل( < اكي ذك م لافنا ةروسد/ انيبجء اك كن لفالج فس ىلروا اكذب درك ان قس يدوروشم اذ # ركريق نس كلكم بل
 فينا باذع ب ناس تءارعل اليا اي؟ تدار( خرط لكن وراق )ل 1108-2 م كلك وب نت س تءاب شادو

 دات نك شمي لب ردب يت انج كح ابن كن اينحو فرط كن مش اع ب سا ةع حس فرط كلا قل ؟وج د كنا مو لب اكل ح

 راب يون ا لا اب ار اح 27( لع لورفس راجت ب( انق بتلك ل ايخ كا سن لد لكالاروا سس دم
 , لكني لا / وق لل للا نك لاب دب ناب از درا يناس دلك قل [ ( ك2 لقا 6 عر يناهز نع
 وكول نا ايك اني و لي زم دلك 3 حالا و تضر قت اب« الاو تقفش قا ذب راكد دوري راهب بشالب( عساي دوب حلاو لاح حس لوعفم

 تا ر خل فرط سوو قصروا فرط ليا كة اسك نتتء احكي بل( لوذابيء لقشرد) نوزج نا لوم كادي كفا

 نب هجر ةحر يدع 4 1 قالا له حر تلك حساس فرط قسد ماش .وافرطليا ننس عم كلش لنيش ) نب

 نا ل.« اقع توك لاس نا لن خيم آس لابس 4 بس( ةسام)ليددا( ل دادعناتكس مك شا نتن لاعي)
 لا ودع ليث رادتاو تح ١و لرمي لح ب نير لم لن رولا كح ل نبي رول ليع لب زج ىف لهب ناس آر وا( س ايك يل
 لم ذ_ركرجت اس ا عبو كت لاك لا هزج لتاع رين لابي ردا حايك يكاريبب سن كل هس لج لو حرك روب وكر صقم

 م( جر ل ثاع تاينثل نا صيصخر م ن_ ركز ل نوت وتشرف ) لن تح رو درع بسس تش فروا( تس كتي اع لكلا

 ربما دش رفؤتل) لو سد ةسدؤ تدار ظيساهد( قس ربك تدابجكششلا) 2س كت كرس»»

 0 < لاععس عسر ير ) دوج ومر وا كس نادت( < بروج عماد لاعتس

 نست كليك سناب

 فرط اس مهروا ب ايكو راش فرط ول باج ح مهوفقاول لذ ققثلازج اوناك و... : بي 00-0

 قرورض نيل ولحس هسا نس اجو شرمولعاتم اي وجر لاو مولخشتسس ىلا اولئساف_< ردللا لكعروفرم نيذسلا كت هداشا

 تت انلسرا نات نتف كذاب يسلم ناحو ر كاس قكرم قب تسفم كه لاج رركوب قلت سس فو ذر تنيبلاب د 2-5
 هات انلسرا للحاكم د تن. لكي تس ءاثثشا فرز تانيبلاب الاجر الا انلسرا امو ىا-<س 0
 ىلا عانس قكرحتا سك ىنحوي قلتلك ءازمت الاحجرالا ربزلاو تانيبلاب كلبق نم انلسرا امو را رابعر زفت
 كس فوزه لنك ساكسي لاش اجو سب لي قثلس تيكبتااررش_هانلسوم تا سك نوملعتتال رط
 ىلع_ه<سايكابك““ تانيبلاب اولسرا" ل باوجل-“' اولسرا مسب' يوك اجوم باو اكردقم لاوس“ سد: تاس
 تاركين ر فروا سوم عك برش نود كير ت رطل تييادر جن انج - لب ل خانك ب اشم لس لا فوحخت

 فوحخست لا هرواكعس دام هلت اهرب ليا لذ يقبل لسا بس, تك اك يي داب ل اظفل سا! وأول
 فيرتتىكقثفا ىفي ارب مقوم كارم اشركبولا ناب هك ضنك اع ذوب كيادق كب طظدنم قرع اشكل يآ نا ل سس
 جس جركل اعتسا ظفر سو, سل



 نهج استي 41*> لكأ ةروس امرسكوراب مابا موسدلجم نا الجر يفت 220

 طظامملاب جس ذاهترواهراهتسا©س لوبناج داقلطم لب ل لاتئارم لن بر غو قرش تاغ تس ل ١/ لئامشلاو نيميلا
 دوا درمان نفل ك- ىا_هدايذ باج لباب دوا جس اتم باس مكب شاج ىف اد لابو ملقوج رواج دارعدلب لاروادلب ناهس دكت
 دع ىلا هه هه موو قلخ امزئذل قارب اجابكاي ع ايككاي ال عم” للا

 ل 0 لابي تبا م ل ا خلا اورجاه
 انك اكديم ل خلا مهتئوبلرواح لوم لاني تساي دل تلرأ تي آي حسو كوم ككل تروس سارع

 - نيذلا نمافا تع رواد بادجاك شييرفكل يا قلت اس تلاسسر تس :كثللبق نم انلسرا اموت ارحب لس سا دتهيالرم

 هس (داجاياربد نوم كديح ول لع خلا اوري ملوا تع اجب داجايارؤ تاز وخد

 م وناس ا يك ئ[دعرم لا بج ددشتو ل“ ا 5 : ترج لس بس ل مالسا..........:4 عقرثت)»

 لولروتر اج روادرم راب هلي جنان - لي اجركت برج فرط شبع ن الساق دعس د تاجا ذس مالس ارب ايكوم داوشمان جرود

 كك روع اه روزا لوورم سارعت ل نت دكك كيلروارحإ ل لا رافع نب ناثع تر طخ لتر كس ستاك تح كل فاق
 ونار إذ تس رف كاش ترمب ل تيب آنا لوم فرط كني دم ترج فرسود- اتسمت لبيب لان مالسا كين
 ا نا اا روز ف شارب لت كو رع راح زجر هل ب لو ل ليكمل

 < رفيع توي اكبر ناجم اكن اءاو نما كل كس نا هد كتم غاكشيعرو او ايلا ياني - كس ءرك ادبي اناكمجن اهيا لي ايئد
 لايقتتاويتاس كح تبحر لالخ اك ومولظمم كس لكل لا با ليات يكل ترب لكل جي لرب اجب ذب, دبا اناط ميس كيا كس لش
 «لداكداشداب كس شبع شن قل ليسو بير فو بيج كيلاكل ونا رماك نق غب تسربت يدوم لب لونان تارك

 قريبطدي هت لاه ايك "ايكو رك ذت لي تبي آلا اكن اكيد دمع لس ايل نامي اري مالسا تنوكددوا ايل كد ل قبو
 0 تو« ذي مايق لعديد ناهس فك ني -اهتاكيدم لمد شبعج كا لاقت« وفاهلسن ثيل ب اهي دارم ادق نكن ذرم

 ىللا_بات[قداص ىرب لوناهلسءل او ذساي تافد هوروا < انإي تاجضتس لاشي ب - انوه لص اهب نوكسو ناازيمملا ةفرصتم لحب

 لتأ_ؤرصرف عيت تيثح ىترلاك كنا نكي فاض ككل بانك اجلا نكرشت جرس لما لذ باكل ادام سك
 للا كك سا ليج نوم لاداغ اكل او فرك فالك ج لي رئاوفروا ساب داج اهكت جو كت اب كانا س ظاحل لس تارا
 ل يزعل عراتبانوم لداعربجخاك باتل

 بيرج كا حس لع لور ف1 ب بع ىلا نا وق 0 : لإ تسلم تاب اعل ىلا ترق كت اس

 اتبعت اسدتت اسكس ميس راهي لين ةك كد م" لش ياس اشكال مان < كة اسكس لوم رظنم بهي رو
 يرن [للا مك تاع كراس بورهنب لاو زن جرورب عرولط# نردوس -< ايده درت كل سل وحك ناي انذ ديت اسدجتاسروا

 * ماو كم ينج ل هجسانو زك ل جاجا ج + بحاذ ام جست لس جس اكل حس اتهذب كيب - ليث تك هك

 متو لمت اك ف ذي روف لع ساكس متم جرو لا« لاسم جدد لا قطرجي» للا نوف اق كل اذن اح مانت كاع ل 524 هنن اترك



 دعها رستم 3*1 لح ةروسما ترسو راي م1 موسي« نام الج ريس عررشو اج 2 نملك

 - قب كر يوتا حس لادوات نيد ماكاك طك ناس ىبم- تلوم ل اتيا لاي رح يس تنفو لسانك لن ياو
 جاي مدكور لك لا ياسا دا كدا لي لاتابج دروا لونا ريم قلك نأ

 يو كك - بس لوس كى زكر ادقمرم لكلا دلل نح دب كك بح بج -جس تثواكربيوو ول اتاهومرباري بج ياس جس اك لمت

 اما رابتر لح دم يت لاقا وات اد جراف رط كيس ب 11-2 استي كس ىلا نينا وقل كح

 تتقيقت لك ساو ركر ول بو: تس ل اياكرو ذادنا كت تدو هتس ىكارلتوبك ل قار لو اذ قدارب آرب لسا شيبه جس! ر لكيت سيت سكس

 زج ل هس كادوا كات 0 م ا ل

 فرطىا لب خيلا اوري مل وا تين آى كلابي - هم فار قكرارب للي سم ليتك سفرات .ركذف ملك كل

 5-3 قالو

 اطفي الرع بنها هام و. يلم كارلا... يتفق
 ا ران فانا ل < خلا هللا فسخ يروا ل لآل #0 تسلطساو كس نانا

 فوخت ىلع مهذخاي تم ًاروالوت هس. .ايتنا ل نأ اخرا نوم تروا لوح نس ارم نيش وو ل مهذخايتي؟

 تا نالت او ومعي نج دار نسق آو لب

 تيا 3-0 اتوم ب حرس ور ل يندم يب وقل يح انوب مولخ نس خلااو رجاه نيذلاو تي :تابآفن اطل

 < لاو ىريظناكل اك لع خلا ركذلا لها اولئساف

 كاناف هاد َوْلاَو يهل ءلإلا ِتاَبنإِل هب يأ ُدِحاَو ُهلإ َوه امن ديان يلا نيل آْوُدَحْمت الهلا َلاَقَ

 م نزال تاوميسلا قل امادلَو زل نسخ اننا هنو قزتع قون ةرقع «مؤنُوُبَمْراَف

 00و ريغ بزل نت هن ٌلِماَعْلاَو ِنْيَدلا َّنِم ٌلاَح اًمِئاَابِصاَو ٌةَعاَطلا ُنْيَبلا ُهَلَوادْيبعَر

 اَهب تاي اَل أ هللا ف ةَمُعَ نم مكب امَو خْ خييوتلاوأ راكنإل ْماَهُمَتْسإٍلاَو ُهْريَغ هلِإ اَلَو قَحْلا ُهلإلا َوُهَو

 «مؤَنْوُرْجَت ِهّبلِإَف ُسْرَملاَْرْفْفل رضلا كباسا كتم اذأ مل !لوطرماوا لوزن كوز
 منَ قي اذ | ْمُكنعٌرْضلا فَشك اذ م سل سل

 ماضل ٍوَداَبِع ىلَع ْمُكِعاَمِجْجِإِب ١ اًوُعتَمَتُف معلا : َنِم ْمُهنْينا آَمب اًوُرْفُكَيِل مم َنْوكِرْشُي ْمِهَب ش

 ٌيَورْضَتاَل اهنأ َنْوملْعَبال اَمِل تْركٍرُْمْلا يأ َنَوُلَعْجَيَو َكِلذ ةَِتاَع مهَنْوُمَلْعَت َفْوَسَف ير
 مللات نياكرشلاَدهَو َِلِلاده ْمهلْوَق معن ٍثْرَحْل َنِ 'َمُهَنقَزَر اَمَم اًبيِصن مانْصالا ّىِهَو ع

 كلذ ْمُكَرَمأ هنأ نم هللا ىَلَع «م») َنْوَرَعْفَت منك اًمسَع ةَبيْعلا ٍنَع ٌتاَقَْلإ ِهْيفَو ْخْيبْوَت َلاَوَس ٌنلَئْسَتَل



 هد هارت م10 لك روس |مرسموراي ماخذ موسر لج, نت هر 200 و 2 نام

 اًممِهَلَو ا ومع فدل ايبربت يا هّللا ٌتانب ٌهَكئالَمْلا مِهلْوَقَب تنَبلا هلل نْولعجيو

 ىتلا تاننلا ُهَل ن ْوُلَعَجَي ىنغملا لعجيب بصنؤأ عفر لحم ىف َةَلَمْجْلاَو ُنْوْمَبْلا يا دع َنوهتشي

 يي تاق قل ءانزالاب قوصتخيف اهنو زاتحي نيذّلا ًءانبالا ُمُهَل نولْعَجَيَو ءدلوْلاَ+ نع ةَرنَم وُهو اهنوُهَرْكَي

 ا سيعمل ياس همم وامل

 ا

 1 ا هي ابا 50

 ا ا دون رمكجياع نك ءامآلا ةدئي نب باَرتلا ىف ُهّسْدِ

 هلا ىا ٍءْوَسْلا لف ر ,ءافكلا ىأ ةّرخالاب نْوْنمْؤُي ال َنْيذَلِل للخملا اذهب مه ذدع نش ى تأللا تاب

 ةفصلا ئلغالا لئَملا هللَو اكل زها مهجايتحلا عم ِتاَنَبلا مه 1 ير لل جب رش

 سانلا ُهَللا ُدَخاْوُي ولو هقلخ ىف :؟ ,. .ميكحْلا كلم ىف ُرْيِزْعْلاَوُهَو وهلا ةثإال هنأ وهو ايلعْلا

 ىلا ْمُهْرَجوُي ْنكْلو اهيلع ٌبذن ٍةمسن ٍةّبآَذ ْنِم ضزالا ىأ اهْيَلَع كل َرَئاَم ْيِصاَعَملاب ْمهمْلظب
 هلل هلل نْولَعجَيَو هل :«هنوُمِدفَعسي الو ةعاس هلع َورِخاَتْسي ال ْمُهلجأ ءاجج اذ ىّمسُم لجأ

 كلم مسلك كسور ا علو نانا را: ىف كلي ريكل لاو ِتاَنَْلا َنِم ْمهِسْفن ا َنَوُهَرْكياَم

 تيا دنع كاملا ولا دج ذا نياق نخل ى هللا دنع ىتسحلا ْمُهَل َنأ َوْهَر بذكلا
 ديس

0 

 م0 ايل

 و ءارف ىفو اهيلا نْوُم َدَعُم ْرااَهْيَف نوكَرُم < 3-33 َنوطَرُم مهو رالا مهل نأ اح مرج ال ى ”اعت لاق

 ُنطيشلا ْمُهَل نُيَرْف السر كلف ْنّم ممأ ىلا آنلسرا دَقل هللات ٌدَحْلا نور واجتم ءارلا رسكس

 مُهَلَو ايْنُدلا ىف ىا مْويْلا ْمِهَرْوُمُأ ىَلَوتُم ُمُهيِلَو َوُهَف لش ويد تس اهل ةئيشل ُمُهَلاَمْعأ

 يلو ال ىا ةيتألا لالا ةياكج ىلَع ةَميقْلا ُمْوَي ميلا ُداَرُملا َلْيِقَو ةرحالا يف ُمِلْوُم وعيا ٌباَذَع
 لإ نارُقل بتكلا ُدَمَحُن اي ٌكلْيَلع اَنْلَرْلا آَمَو مهني قيلكف هسفن رطن لع رجا وهو ريع مه

 مْوَِل ةَمحَرَو ني :! ىلع فطغ ىَّدُهَو ٍنيدلا رما نماهيف اًوفلتح ا ىِذّلا سائلد ْمُهَل َنَيبِل
 ىف ّنا 50 اَهِتْوَم َدْعَب تابثلاب ضرالا ِهباَيْحَأف َءآَم ِءاَمَّسلا نِم َلَّزْنَأ ُهللاَو هب 40 َنْونمْؤُي

 ريدت عاّمس ؟ددَوُعَمْي مَْْل ثا ىلع لد يال نكمل تلد ِ
 لب اوس لاا تقي” ةاني تم كلا نيس( لك نانا ديك اتم نين ظفل ) ووجتضوووورل ام رف فس هاو ٠ مر



 ههه 4153: لكأ عروساعرسبورا م موس لج نم اجب هيف حررششو#ج 2 نما

 كتمتس ىو )ور تل لآ فرص ب ( َ نكت ا تييئ ارجو روا تعي مولا وصقل ىلا )ع ووبتمليا وسل

 < للاخو كلام قنو) جس لش نات ذو ناع ادي دج حس لس كح ىادوا( جاجاج اياب تاهل حس فيصل بنتا لع لاند ؛

 مايك( ني اع فرظ تل ىارواعس نيد < لاح ابصاو) < تععاطا قاد ع ب كارا نق رع ويت

 2 وأ اب راكذ ا ماييفنتسا ءعس يبو وم ل ووعد يلا رب ءوبتس ىو لئالاع ؟ومب لس دو تس لوس كرو ١ اوسع دلل

 لوصوم اي يل شاه روان ١ ليسا قى وا ومس لا )حس عساف طلق ئدقلا بس جس تقني و لاي هس ءامبكر وا( تس
 اة يسد لا و )وم سرك قاد اون( © ل7 ىراج ب الفا ) حس اتي هك لوك بم بسجل (

 هيا اهموو بيا تس لع مت قاس اي دركرود» درددقو تس ماب رب( تس داي لاتأل رصد ل وسروا سد سالي : ع نو

 زوردنج من اهيحاء# رك ركاب كسا قد عسا نس م( تقف )وج لان انك انب في شاك ويتنست قرسو و ديت اسك . كاد:

 بأول رج ( كم اهنا كس لا )جس اجاج لت ب لبى لج ب '( تس كل هس دي ديرما يءولرل قع تمب ركل بس )ولا را لش

 لوم ىد ىرامب تب تل لاسسر ناصقن اي نبع لشن عفن ىو كس ) سيروب يأ قلختتلس نب تل هس لونج نا( نيك شم )
 ادثك ( © قرص كل فتم ناري روا ع صح تاور توا نوزولارا اق قالو نا حق سحرخ لع

 هقلادك ) ل كلي زادي ءارتلا لس موج( تس اجاج اياب تافللا عس بنت اذ لل لا دوا لي رن ىلا ) يوم يرن نا دو ذم م

 ( نش تسد تك لاي ارضك وتشرف ) لو تس سة و لايثي كل حس شا دوا( سا ف عا كَ 5

 روا« طيح كال ليث تس ركد ني زج ققتاي كب لس تيس ارا( ليت تسكن اكول يب لا كح دفا اك وتاب ن2 وم ىلا ي لس كس لا

 هته لس نيادوفدج ساهكركب اختك ديت 2س كس دتلال جس يدصالظ ب بوتس بوك لعجيي ب تح لن ند للم

 داشرا ل تبي ةقرصود يانج جس زيي نجي ن هي 000“ دك يدك يي كل ذا اك دك ع القا كل نكن

 هرقل ناولناس راس لا كن قرت ضرر يوغا نق وى سعت لش لوو نا بج خسلا كارلا مهنه تساسف جا

 كسار ثآ 7 ) تبن كل ويفيبر ( عاتب ابد لب مث ) حس تب د انفك ند ىن لوووروا( أود هس هس م/هسءاب) تايد ال

 كام د: ةرلا ذك داعإ دعست ساكس شح ,تلل اء سس جر ايمي اهني تس نولول( اجرك فرط

 ل ل هامل ( لانو علوا 4 :تيدرو ا لاا ترش للاايآ ( اك ةساج اهيل ايكو جتاس لس لسا مولعس

 يان لدا ركاب نا 2 قوق دي( لل كنان يين( تل ونة هنا حلا

 ( رفاك نان ) تك لين يقلب ترخ [لاولوجج كس ين تقي( يامل تن نا عملتو ىل نت نين ح رك مسن ىلإ لوي

 نا كل كس هاي داشروا حراكذ لئالاع - ليج يبس د.رول و ودل ذو ويل للملس نيي رتب تاداع هي لكنا يت ) ب تلاه رب كنا

 ويتم يلوا وسكس هللا شع وب وة ناش ىلا )ند تبان تافص ل جرد لكاس :: لك كس ىلاعتا لا 01( نع رن ةر ورك

 7 نا وك وكول, رقي 0 نو كا تن رى( لع قولت ىف ) تسحدرب دج ( ليث كك ُيلا) هدد( 3 0

 تأ وو نك( لوم ىلادكي ا لب 0 ا ب نر( نوتات

 هدا. كس آى رطل يان 0 لي لع مرعي ىف حالي هد 3ع 1 تف. 20. بح ب لت تلم تتسم »رم
 روا( نيب وأ لك لو ديني ود لك وج وم 1 رو ءوج اكل وي 2 ) سس 2 وتل و ليما ع حد اريدك يت ب ىلا تل كس قفا

 مككاريمج تلد يك. لابي كس دقلا )جس لاميتا قت ىلامجتا اك نامل( يك ) ل اج ةس لوك لس وتس لافي ذأ



 5 ا 0 هك كيب 5 م

 جحا رس با نال ىلا قروسء | نرعتج أي "ع ١ سر لج, نيل اج < عشت رت نرسل

 تال( قش )ى زال لب كرف يد با لاغ ن : خلا ىبر ىلا تعجر نئلو_بتسايأ م لس تع ١ ىكرسو

 3 لم حس بس اي لإ لس اذ سو ديسر مب لن رااو كك لس ل نيينوزت نين وول < نود كس ناك

 للي حس بآ ا دثك( لاو نت زب كس آ تس دود ال“ جس جتا سك هرس كس ءاد لع ترق ليا دوا كس لبن اج هك وجب
 تبق لك اه أ شوت لامك وك وكول لس ناطيغ نكي اك ايي وكن ولوسر ىف مج أ إي كح نا نين ىرزلوج للا

 اينو شن ) ناد هس خر ا اهي 7 ؛ نب( زاسرك) قف اكنلا نااطييشن لي ( لس ل الطب وك ورم وا كك تت ماكتتتا فول وكل وم اك

 ف لاهم نب كد كك اي دارمس موسيلا مكس سار كثروا لع ترق آ ) كوم ازكي درد كل كح كادوا( ل

 (انيسايكق د كن وسد: ملك كل تطم ىلا كرف كوم لير دمب لوك اكن اك اطبخ ع نتن توب تس كت اج

 ىيد) نإ عدركف التخا كلوب لي لوقا نجمك يس ىراحا كح لما فرص ( نآرق ) باتل ي( اس 1) ع يآ فس مادو
 م نيبتفعطع اك ىدص)ةع نر ل في مناك عاد لك ولاو نامياروا # دركي اوري نلا تقي” كنا( لب تالااعم

 وكل نلا ل ترروص لمار الب د قيوم هدر عوج قسم رت زون بي ز( ركل ىرتبس )حس لاري ءاياسمم لاي حس نلاححآ فس للا دوا

 دلي نع( #1 (لادؤ ات« تساق) + لقنيأ 2

 ا ايل تررورض كيلا نسيه رب وون كب لج نسيهبلا« ن هيلا يتم 5 0

 ّلارب ككشب كه اهابكا يروا نيهلا نينثا اوذخست الب ررظ اح رد عد اع زا كمل و
 ضان دركاديي رخل 2 لك كاشف اراك و شبام ءوس سمسجايل ابك نيتثا ل كس ل فلام بش

 تان م كس تداثباب رواه هدتتكر يفت قلو ارم تداثب 2

# 

 <( ءاجايلوراككل ع خللا هللا لاس قوتي أبا ات نابع ةنتمعرإ لق استو :تناباطنر

 ازمسس ضاقتلس تدك اي ات ساو: ارلج بازعج لأ تناك كده ئاباظ نا خلاذخاوي ولوتيأ

 هللات تبي 7 ضراورتل تابوا را هك كرش[ بحس خلا نولعجسيو تي, واهس كيمو لش

 -<- نايباكتيين انقل رقروا تابثااكتيلاسرروا لست فب ترضخ اح خلا

 ورم ربط لسن للي كلاما ٠ لاش لل ىفلات اد اي نت لايول درا اتوند تشم 000 14 ورش

 ايدل د شثروتروا لواتوب ددرم_ اكن ىلوج لمستود كلي نولوق ىلاعور حررط اك ا يكل ايخ نس سوك, حس ذاينا اك تسد
 ايكومادبع لير الن برظ كرش جسابد لايف دوام لاخي لن سدي هيد كم ادلا تسي مانعا ماتا اهتددين انج - ليث
 2 تك لايشب ىلارش لبا رواه تل ركض لك وهي وروضن اكل رفد ايكا يكن ايب تسسن كش انكر رواعا ليش

 0 1 م 2-2 :لاخداضتن اكن يرش تسبن كل قر#

 تت تحكم لول م ذ تا هدايز دايز ؟ "كتل ايكت الاي كس نا تردى فل و ةرووروخ نأ - تحت لايغب قارشو ولو نوتشرفوو

 1 يطافثنم اديك ف رش ليمتد نع ' تك تراب كى نيت روا قلم زب تا لوما ل نايم قاب
 08 ارق كفو ادب لج دك كب تيس: زاك هدخز تح دب ةيسا دون حسا لش لؤتلاع رثكال كك ت لذ ىلا مث فس: باب



 ؟نمهذرف معآ اج لك روسو سو رأي 28 وسر لج» نأ الجر يسضنجررشو رج ننال اك

 نب ز حسا حررط كد ؟تس زاب كيم إب اج نب لاو كك اراوك لؤ لانك وسدول اج ان فخ اسكس لوكول هس موس دان
 كساد ا لو تت تاب كت لذ ك_ نيسادوقول تاب لشرلا ّلاكو لاري كوريقف نا ة نر طي ناني وبك كورنر لق
 كليا كن انا ررط كن درم وج وأ ا ذ تدوس نس انكد مال قارب شاروخ فرط يسود لبا ا لجأ لع ل رك

 جس اكرر ب لماعم للا فس نومتاوج ل صيفارب قايل ل تس كل وحتب ةيسادوفولو الوا قرارك قتلت تار تقت» لماذ

 بس كيا[ تش كرم لاروا ع تش ذكرم سلس كيا نرك ىف داي ذو ملكت اسكس لور اك لودر“ :مرك را

 حررط لنج فى رابح حرررط ىلا مربي لب وليت ل1 كس برع قاوم روب بدب اك السا« جس ماك شيفر لاحم من ايشحو هدايذذ حس
 هس لب لول دييق حام خا تك ردا تس ركب سا كول جور كراج لكى رص لجيل سوم وقفل كن اتسودنم

 ردنا ل مل اظطمدد ايثحو مزق نناوج ىداشم كتيب ذوو لب دان «مريب فرصة مالسا نكي لع رك يي راو راع كف سم باب
 هذ ىلاتشاوك ووو سوم لير اينب كن ثورحروا تليضف لي فاتخا ى راك تروكو درصرك يك العا فس للا وتركم 6 ش

 ناب حس ىرلوحكوار لك ل وتليظطتىك حررطرب م .ديز رط لاري كح كس لاو دوا جس اصكر لبي جدد كيا ح وم ناسا تيك

 هج 7 لج يا قرفاكت يعول لود

 حدب حسروضتكس قسرا وريو قلاخثلا كك نانا ...........: سراب حس تورك روحت لادن ى ات ادخ
 سكروا ايلي فص رول ؟ سف سانجي كروضتاك وتنص كلا ؟ تقسو و نايل السوم سئروصن قشتروا لد دف لوكرك

 2 مولا عار وكرر وا لن لجو عرورش لايك ادد ىلقخ ىلاشا س لابي؟ لج ف تبون
 -< اداري روصتاكارخ ق كس لاا تكد ي جرد لكس اجاج اله دود | جلت حقب انوا تبق تر وج اجاج ومش دايت

 سا مور ب ءاذتجو طرش ساروا سا داب ايكرك ذاك اهبعا نان اق ل خلا هللا ذخاؤي وسو تع1..----......:لابصا نول اق
 اك ىرنوادخ ترحل” بي اينو شاك اجو كلب لوي هو سوم دن مل اظوج دوا سم كلب حسبو ىرشو 3مل ٌررط
 رع لوث اس سيج لوم ىلا لف ىداب آكل وليف رصدت و و: حس لوك لكس حررط بس سب دوا كتل قدابآ لك امك يس ب ضاقت

 ىكىتسد لاب - لوما تدبو كس هد لاب ىلا تحلم ساب تيبس درك هاج ملاطن ل ايند للا بحب لب قدابآ ى ل وتشرف
 نم خلا مكب هللا بهذل ؛اوبنذست مل ول كج آى كل ث ثيدعاكاريج اجا. درك ك الب ى كلت كس للا قئرد ترون
 ّك- ك1 ى ناسا تقولى رسود هرجنو لوروناج رول اك سامر ادبي وأ وراكرتلا ىلاقترلا قاع ردن راكبنكر وا لب ايدج ليت بسلا
 - ثوم ايكى يزن قرسددا اتي رد قت نانا بج د ني كادي

 تس ف# ركزو كيل اتوب مولعشرا رككرالنإ ليي خلا تانبلا هلل نولعجسي تم آروا نوه ركيام هلل نولعجس تعآ
 دئيلاناك تلك شاك ل تساير ىفر الو -< ماع تانبدسبب نوه ركياموأ لوا هلتول- بس ل يلامس انج مولعم

 لن تميت كأول لكس رالف قلوس ايددوز راك لاق هد نار نوهركياس سرمد هس لئاد لي لا أ نو
 كج ةتكر تس 60 قل آي كح فر وطب نامت ركب لأ كولو كح تم ايقدوا ل تك دديسا الجب كنس

 لكس كارداو لقى يا نئاناوكل قاب نترك ابك اججاج ةس نأ ما :ترعض ل قزرزا كر يرو 07



 2 ممتعا هب 4و لأ ةروسما سيور 0 موسدلج» نيل لج ميضلحر رو ا

 نلا لانس لوم رادو“ ىلا قو« هني لوك انك كت هبي لوك_جساتاجوم التنس ليج تااف الا كس حررط حر رط كل لارا اً
 5 ول ب ي؟ ايت قيقت لسا رع وزلع رواع ورك وورك حراق ثا

 دقيلا دن“ سي حس دعرم كك ارواو لكن ااماوج ل اب ماندو ؟ "داما ودرب روا تس 7ىإلا باكل انكسر لبر هدريفإ كس ىلا

 ل بيتم اع نونا 7 1ك اتقاوررا لاغلب فمر نزرما لعن نشب ل رع تاعك

 قمر ل قو لبث ءار لا قبح نانا مس قكتم اديب كامن كت داعس ىلاءور تس تدل وداعا ند نم( رام

 < اجو تاو تقيقترج_اناج آش نر لا ىت لا نايل اماجوب كلت لوي حكت ف التخا_ جس اناا مفروم كلا ح

 مدئزوك جز هدرغو وع لون اك يضر اراب تلج قايل رنا كت يياب بايك ل ةساجوم لوو تان اتخا كس حرر طرب روا

 هاتر ه دئزوأ ولدو رعب هس قيددك

 قي لور ب اظمد قشر نطس اوك لوتم بسك هراشا تس خلا ةمعن نم مكب اموت 00 :تايآفن اطل

 -- قت يريظمل سس قيقح

 ل هقلعتم ٍِءاذتبالل نم ماغنالا ن ىأ هِنُوُطُب ُىِفاَمَم ةَرِبعْلل لابن ْمُكيِقْسن ار ,ابتغا ا ٌةربعَل ماعنالا ىف مَ َّنإَ

 وا نول وا غط نم ٍمّدلاَو ِثرفْلا نم ءئىش ةُيوُشَياَ اًصِلاَخ ابل مْدَو ٍشَركلا لقب ِثَرف نيب مكبس

 ٍليخنلا ٍترْمَث ِْمَو هب فال ْمهَقَلَح ىف ٍروُرمْلا لهس +»و َنْيِبِرْشلَل اغئآَس اَمُهْنِيَب وْهَو حب
 انسح اَقْرِرَو اَهِمِيِرْحَت لبق اًذهو ٍرّدْصَمْلاِب تيس ٌركست اًرُمَخ ن2 1و دجل دل باغالر

 *»- َنْولقْعَي مُوَقل ىلاغت ِهِتَردُ ىلع ةّيأل روكذملا تل ىف نإ سب ِدلاو ّلَححلإو بْيَرلاَو رمتلاك

 َنْوْيب ٍلاَبجلا َنِم ئِذخا ةّيردصمؤآ ةَرِسْفُم نآ ماهلا ىخو يلختلا ىلإ تبر ىحْوَأَو كريد
 مكاهبارا لالا نكانألا نيكل قوي قداثلا ا +1: دنْوُشِرْعَي اًممَو انوي ٍرَجّشلا نمو هنأ وات

 لاح لولد مج اَللُف ىعْرملا بلَط قن قرط ِكَبَر َلْبْس ناد ىكُلْساَف ترمقلا لك ْنم ىلك
 لاح ليقَو ٌبْذُعَب ْناَو اَهنم ٍدْوَعْلا رع ىلصت الو ِتْرعوُن ناو كيلَع ٌرِسْعَت الف كل ةرحتسم ىا لسن نم

 ةناولا ٌفلَتْحُم ُلْسعْلاوُه ٌباَرَش اهنوطُب نم ُحّرخَي كلم ُدَرِياَمِلةَداقْنُم ىنا ىكلشأ ى ربمصل سم
 لوُقأ هريغ ىلا ِهَميِمَصَب اَهّكل وا ٍءاَمِش ريك هيلع لَ امك اهضعبل ليف حاج ١ ىم ساسلل ءافش هيف

 موَقَل ةيال تللذ ىف َّنإ د دانيا ُهاَوَر ةنطب قلطنسا نم ْمْلَسَو 1 رما دقو هيب اهيولسو

 مكلاج ءاصقلا دنع سمكفوتي مَ انيشاوتوك هل , ْمُكَفْلَخ هللاو ىلاغت ِهعْنْض ى م َنٌورْكْفَي

 لد انّيش مّلع دعب َملْعَي ال كِل فَرخْلاَو مرهلا نم مسح: ىا ٍرْمُعْلا ٍلَذْرا ىلإ ُدرُنْنَم ْمكَنمَو



 دع هرسعم 1 < لك د روس امس راي ردو مسرلج نيل اجر يسفتجر شوج تنبات

 ع لضف لاو هربا ىلع: 8 هريدق هقلخ ريدي هللا إال هذه رِصَي مل كارل ارق نم ةمركع

 قلاوملا ىن اًوُلِضُف َنْيّلا امَق كاولدمو كلامو ٌريََمو نب ْمُكَنِمَف "قْرَرلا ىف ضُعِب ىلع ْمُكَضْعَب
 ْمُهنْيب ةكرش اًهِريغو لاومالا ب مهادفرز ا يلوي مُهئاَمْيا تكلم ام ىلغ ْمِهَقْزِر ئِقاَرب
 مهكِيِلاَعَم ْنِم ُءاكَرش ْمُهَل ل تلا ليلا واع 2 وم هيف لوَتَلاَو كِيِلاَمَمْلا ىأ ْمُهَف ْمهَكِئلاَمَم نيبو

 ٌُتِلِخ نْوُرْفكَي هان ودَحَجَيو هللا ةمعنبْفا هلاءاَكَرْش هّللا ِنِيِاَمُم ضب ولع َفيكَف مهلاوما ىف
 نم ٍصاّنلَرئاَسُو مدا علض نم ءارح قلخم جاور مُكِسفْأْنِب 1 أ لع هللاَو ءاكرش ةلن ا سا م ا

 تبيطلا َنَم ْمُكَفْزَرَو ٍدالوإل دالؤا ةدفخو َنْيِبب ُمُكِجاَوْزَأ َّْم ْمُكَل َلَعَجَو هالو ٍلاَجّرلا فطن
 +2[ َنورفكَي ْمُه هللا ٍتَمْعِنبَو َنْوْنِمْؤُي منّصل ِمنَّصلأ ٍلطاَبلابقَ ناَوْيْخْلاَو بوْبَحْل أ ٌرامْبلا عاّونا نم

 ضْرآْلاَو رطملاب تي رقتفالا ندقور هل كلدب الاف 63 هللا نوف نم نوبي مهكر

 هلل اًوْبٍرْصَتاَلَف مادضالا و رهو ل نلف نوردعت ا ا اقزر نيف لد انْيَس تاسلاب

 كلذ + 0 َّنومْلْعَت ال ُتناَو هَل ل ام ال نا ْمَلْعِ هللا نا هب مُهنوُكر شت اهابشأ 000 *لاَتُمَألا

 ٍءْيَش ىلع ُرقَأل ىلاعت هللا دبع ُهئافّرُحْلا ْنِم ُهريمُت ةفِص اكَوْلُمُم اًدْبع هن ُلَدنُيَو الثم هللا برص

 ىأ اًرُهَجُو اًرِس هم فَي َوُهَف انَسَح اًقْوِر انِم ُهْمْفْرَر رح ىا ةَفْوْصْوَم ٌةَركُن ْنِمَّو هكلم مدع
 :ٌريحلاَو ةْرِحَعْلا ُدْيرعلا ىا َنْوَعْسَي لَه ىلاغت ُهلْثم ئباَثلاو مانضالا لَم ُلَوآلاو ءاَخَي فيك هيف َفّرصَتَي

 نقلا دل رعب ان هرمدنْوملْعَيال كم لا أ مهر ليت هلل ُدْمَحْلا ال فّرضَتملا
 ٍءْيَش ىلع ُرِقَبال ن را ل ايم احا لج هنم لدبي الفَماللا َبَرضَو نركب

 ٍريخب ةنم ِتأَيآل ُهفْرَصِي ُهْهَجَوُي املأ هرم يل ركزت لك يق لك َوْهَو مهيار مهنيا هنا
 ٌقِطانوُه ْنَمَو ىآ َلدَعْلاِب رمي ْنْمَو ٌروكدملا ُمكنآلا ىأ اوه ٌىوَتْسَي ْلَه رِفاكلا ْلَثم اًذهو ححنب

 6 مداد 0-1
 عال مَن وهو د4: ميقتْسُم ٍقيِرَط ٍطاَرِص ىلع َوْهَو هِيَلع ٌتِحْبَو ِهبْرْماَي ُتِيَخ ٍساَنلِل عفان
 نمؤملاو رفاككلا ى ف ُهَلْبَق ىِذَّلاَو مانضال مُكَباْلاَو ىلاعَت هللا ُلْئم اًذه َلْيقَو

 نايل نأ دي نا -س ترب ناماس ذب لس كس تنم تيوس لش لإ ب لس هس داب شال هدا 00000 :رم

 ف تس نوقروا( حس لأساكل 0 مكيقسنر وا لح كة ءادتبا نه) تح( كرنك )بوكو( جاي دوم نايباكتربتتس
 دقلاذ لو ةسدج لاشتساٌ ناك نور دا جس فوم شان لكم وكن لع ل ) ليث تيس :كايب حد: فاصحس نايم
 ل زلم )هس وجل لس رئاععس يلع آب لكس دج( حس اتوب دست قايد داك لاوداب كس ناوثروا ري ولدا اه دو كانا فا يكرر



 0 كميآ 17 ل متاويرو ممم راي رك موس نالالج 0 0 رت تلال

 رو اشاتس كامل ع ناك وا رو رولا ورا رطو ىا( تلم ومجال لكس دنروا ىلوج سكى رودي لع ساقي

 ىل كلي حج مارتابسا رشات أ« لس دج هس برش شلش حس ددصص رك وج انج باش ,ارشن )وم يش رع

 0 زج ىك نر لوفد( روك ريقكر مم لو 20 ردا( تس

 جال ل لسى مكر دافوس سس '( لا سرب دن ) لج تنل م 00 ماع لقا م 50

 نوشروروا( كح لس حس. "ناكر )كان تخقيافيا لش لد لاهي ( ير دصم اي ع ورسم نال( تس ماهلا قم ,:)ىد لا شتا

 ىلا مالا لاي دبش شدو« ل تس انب تجب كل كس لوجو قثل) نو ىيلاج لانج لمي ىدنلب حس لق ساوج سعب لؤليش نئاروا ل

 تس امهس دامو ب يسار ل قد: لار حس لولجك دس مرج .( لين قلل نب سبت تح غل خيا دوش لي لاو نا ريخب كس
 < لاعع لبس. ىف ربلذع عم للذ) ىو كلك يدك ناسك هس توج لكي( سلع شات ازين ىئبا) ب ديو ررطس وم

 جاو هتس لابودوا لوجدت لاو راوشر ىب كتل وو ماو قر لي راوشو لوك ب حلا ل ع تدل ل مل رت تح اروو يش

 ناهس دوب حلاو لاع سر يم ىكلسا لب ساد كضكروا لوبن لوى ذاردرود ةسارووهاون__قك لل ذك لع

 ناسا ل نس اك ل لتر فانك انك ( ربش ) نرخ كيبب كح لا( < ىلالاجت تسال اك ايكا يب كل كا لس ماكل

 اا 0 ا تلال 2 1 وج وراك اشك يصنع رام ل اعد اهب لأب كيد زن شت فيلا ) اف كك

 شلك قر مكر دب باب اني .: ققكرارلم نايل ةساب الاقامات ىلا قد موري د »يضرب كيا 14

 لص إرم ا 1 م و مب ل تيرا آل تءاكف ل وتسرويل كحلي يانج 8 تي'ليط شي < ق لنك اود كدي

 ل ا اعلا بق لل يانا

 لدن ىداب#ت )احر تنلاج كرار نو( كل لب ل اكأب دكالاح )ايل اديب لس يشار ا( لت رك راك ىلاتت

 للا دل تناولي اك[ لسن ( كرما نإ دب ىف ىلع شر دجاج كرا نكاد( بس

 حس تفك اوو وس ءارككاي نآ تدان مو ل سا. ,ةرم رع تررطعخ ) بس اجاج نب نااهحنارجي دعب حنت ناج زج

 تد دق( يب لاس احر هداراوج )وا( لد زل ري كقولك ب ا) < الاو غن اهواي رج ىل تتدطلا كلت بس( اكس رازوفت

 رك( مان لوك اقل 1و قف لوك ريما لوك )قد تليضنس اال كس لذ ورب لاس ل قس هلا دوا نادك,

 ندا ناهس مث ريكو شرواك يك لاف ل ل ا 7”( كو ١ زورو قى 0 2س

 لت يرش ) ل راقت لس ديار لت ىلا( ماا واق 5 ) بسس ود لكاناح( يل ا را

 ( لن حس رركا راوي ترش لك ولك سا جتا دفنا وق تس كيت راوكت كرش ل لاء ع ومال عسا كولي بحب قل

 كل دامس لبي ىك مس هللا دوا( نو هد فلك ملكي ل كس لا ) لين ع درك نوت ىكدفلا فول اير

 تايقر لاا ا كادي تع قلك دوك درمول ل ناسا لام سوا يور ادي تس ىف لب اب كم بك او” انج 1 يوب .

 كح ت طا رط) نب دوك اعلي زج قلما باوك مروا( دالوا دال« ين ) تيس درك اديب تح + دوا يح كل تس ءايقيس لون

 مارس هلا] “نار ل ل عرفت دنا ردا نع حلا عناق تالت ار ا مي( ون ع لوي ل

 00 0 :9ا)ةع اع "دوت نو حرا 15 ىو زج لسا( وسكس ل مارك روع وقنا سه

 هت
 ٠١ 0 5 .-

 لارا تسب روم او لأدب جس اق... ايسافأ) ل ةدطوو درو ع نفل را كس ناو ن سك 12 1



 جعبة "لج لأ ةروص ارسم رع وسرلج, نم الجر يفتح ررشو#ج 2 نملك

 لوك ساو وكت بلا ثم كل كس للا لب( لين تب هارمد لال صاع تددق لين ىئري زبك )+ ءودقماكتااباك

 ناب لم لاثع كيا ىلاتثلا( تاب يب تنس اج ضب مقردا( لزج لوك لس لامك )<. انئاج ىلاهتدثلا( وركن زيد يرش
 ' كلا واراز؟ءديق كاكو طصسم تاس دبعانفل )كلن كسر سود ىاجس مالف ليا ( ع لدب تس اس 17 لو تس ارف
 وا( حسبو كف سوم د اياد ” كلا 0- نب نت درت لحن ىلرفوو( عناب كرز تاكل كي نق جنا

 روافد حنا ود زواتس لكرعس دى زود وجا حاتم لفي اذ متر( قران قب .فوصبم»ركي )نس قد اره كي

 با( جس ى ل ايمشا لاثم هدرواعس كلت : زق لانم لب, جس انركف رقت ىذور ساب اتب اجرت نم ) جس اهرك يري عالع

 2 ناس رنا ع مارب لاوفوو ) دب( ؟رداقداز ؟روا+ ذج ام مالف يل )؟ لن تلك وم ارب قدأ ل وفود ايك لت

 وا( لا سدة لظم» كس لاو باطعايك تاك )سو لماع قواونلا( تس نت نولاوك ) ( اهخ) نب مك

 250 لس نر( ب دوط ادي )يأء نإ داود( ع لدب 25 لت ةس اءرف ناي لاشمروا كيأدقلا

 هك كك يأ ماك لاعب تكل اهب اس( ناب لابد )دج دب كيا يات“ 1( ا كس رصود تروا تس اناس دوفدت )
 يأكل ؤلاب ىكماوج لن تلح دج رمارب مهاب ىدأ ايلا ردا رتب نول ) ضني ايل( لوم م كرفاك لام رك ارو ) احال سيت
 تءارتت_ ديس تروخروا( جس اتاي قود انوك وك لروا عسى انوي فوم احرامجب اوك ورسود اي جس انبككت ابا نا

 ا لات نط لتر كو قاع ولا يح جند ل لا
 ( كح دام م فكل ش لاخر ل تدارس

 وأو لكنلا_هس ىلومروصتق” غ سَ خل كانا نترك ب لب 7 | م ف“ ىااطصار لا ىو أو 00 ”

 هد 1ك تانئاك ةةلسلس اى تو ىف وكلب جس قرم كتل لس ء اهيا قد لع قتل ماريا قلم ايا صرصتويت اسس ءايمن
 لو اني رك ا توج لبق رفوصرسب لع ا 7 يكل تح قرون طك

 قس ع لرواغاب كاوا تملا قارون اين لاموم ىلا دوا راكب_ لج قة وكس لكتوا قك رواج ينس كو ١

 رواد جس لم كنا تعاد كيا جس تؤ انيي اتا فرش كاك تي لوم ىلار كليا لن لركت عطا لاسلكي بس

 اك ومدولام زد ل مي لآ تليثوداءالي مذ لو يس لكل رفا كلان رك ظ اح كم وصرو ا يمي

 وب ذرب <س الك دج راك وكي لوا ف لثكت عام 5 عررط ىلا هس ايامكم تس انذاك وكوب ؟ا واج احاجومرشيب الثا
 ملك اتم تسورب زر دق نا ظ فاح يوتا رجب لي لال لم ماك اذ نس. لايك قوما ترور ضي اناجاهكر كان كرش

 رولا تادذ ل راض كلاح ناوججوك م . .وا سار غساله هس لاي ايكن اع اج رود قت تكتل كس تح 7 ل اك لوا

 -< ايلا ييلم وصوم مان كس للاولت روس كرو حس طال تيصوصخىا لي دوج مولبب تك ل لول ذاس مشرك كت دف ل

 ترروص ى مود كح اجانام عر وضم ا ول بحس ىل عي << ترث تأ 1 رك لي ارو لب تبى لا ليخما تارمث نمو

 لكبار ثروات اسر د داو روسو بز نوع اح نار حم اماكن لانحاو بسال - نس اج انام ت روسو الس

 وك ين ركسم-هتس حاج كن اس> دباب نسنوش خلا ليخيلا نا رمش نموتمآ جس ولذا شيد متس#
 الط انج اك مس ع تس كل الدتسا حس تنيأ ل ما كيد زن نب هاج ياني دكا كي ولو ريش دوك هدا لادا ل م

 1 هر :رامجاروا با رش لك نم ركتلار اهبل ارح رمشلا عرس كن 05 تدع لش 2



 عمد ورسم ا "ا قروسء ا هرسبنوراي م موسرلج: نيل ءاوريضتجر شوج 2

 ل نر ما ام امجد للا تكد لإ 4 سراوجت ةركعل يس اننا هر و بحاصر واهس ومرت 3

 رج اظروا لع جس دركر كرم روس ناارنحا ىلاعت نت لترك لوم ةسس كل الدتسا تس تمي[ اس رابع وا لالع كيد نك هظئادبع
 يسايخ حلب مالجلا جارها جار راع رس قر زج نمو بل رص ا ركام ليك نلامحا اكزج ماركس
 _وب تنك قزرو عري رواوجب نب ىكب ارش منتسس لدزنج ناك هس اكساج يكل وحر خيو رج ذوك تي[ صقل الع ليما رش
 دوخي رولا كوت حس جو كف النا كاذغإي ف التخا اك ولطرروا لإ ا م«هشيلس ككر لك يشم عرس: لثم هناولا فل تخسم
 كس هرز ريش اهو موتو رول رس اك تكلا دوار يطسربش ابكت الشم _ كوم اوم اييبا تجب كد وب للك نومك

 ودرب شارماروا تدورب رواسي جاتوه ديغمدبشلل_ كس وب راهي ضتث(1) ني كل 0 كنار نش عا ءافش_ هبا:

 هك لوقردب صاخ ضاخ ل كس هراح ضارعا نكي ديفم سفنجؤ كل كس هدراب ضارعا حس.انوم ديفم كل لس لون راهي مانت ()
 رمان كس تع كتل ل الج ساد رسمت وج تسرد تيينرواد اتا ليطرشب جس ديفم كل لس لول راهي بس ( )حس ديفم ديتارس
 -ج كف قكتييادر لكنت 0

 اك غرولبرغاروا ىلاوج قرجئوج عاتب كيل اساس توج ئام ذاك ارفو وشن (1) ني ؟ تس و«رودراو كرم لاما رمعلا لذرا

 تلومآت اب زيت اسست اسر ()- هس اندم تامذاكت وقر لقكل كج سنابك ةواو نك ككل اس لل اي(0) ب اناابكت نو
 نفت عاملا رز بن شرحا د لات انا نابع 000 اد نايا اكن طاطا رودي د انالبك

 6 ا مر لوقب ناي لانا كيك ل ناو بع لكراس
 لا ايجاوزا- < انباتدمسف اضا ل يضاعور ئدادمدوا ل رتل وزؤفلا زور ديماع تاكل كس نادي - لو تح رانك لقوان
 ءالوإ ضل هوم كل ل مظخ عمي صندل ل حار قرره عاب د لو ءاوت فر ضرارم

 قع لانك انما ةدفح لايك رضتسس“ سادلا رئاصو" فرط نب لثوار
 تناعارم ايدو الوأ الك ديت كيد نكس نابغ نءاروا ل لح نسييتخا ينس لا كيد زن لس وتس يري رواء لع كس: الولاد الا

 ىلع ردقي ال ايدام ايكن ايدك ولام ورعب ل تغناممىك ول مزيل هللا ب رض هس اناجابكو ديح الس او ذل
 تيآ ل اس ىلوم تر دقي تدك وكل وفود نلا لوك كل لكل فوووم تاجا كت راجت مالغدوروا بنت كم حس لا ئش
 تع قرأداز ركاز ديق كل ولسا دبع ظفلرو ءاد# مورس تافرضنس حررطرب ون جس تو مالغ ل اكمل انو مولحم يكرر حس

 * نورفاكروا بحكم لس ءاهتفر دا (نكساجاهك( هدنباكلا) شا ربكوك كرب يانج - جس اتاج الوب كري دا ظفلاكدبك,ل كوكس ذارثتا
 ا ع حس اجاب درك ز ارواب صخب اكمالش لح ”روا ماكذ اكس لومسأو ريو رلو ماروا لورم هيدا

 و ءارمع خلا لدعلاب ماب نصو كتي ةساداقم د: كد فكل لطول كيسا كلا ليقو

 نيل يك خس ال ناهي اوكم الغ يسد لن لا تررظنتو ارم سس خيل وماي نسوي: واحس لولا دارس مكبادوا إي
 نب ىلادارمعحس مكبا لن ب تك ضرورة أا قرشا لل ف لارج حس مالغاكنادارعس مكبا رواه تسلك

 -_ لو نر وعظم ري ناكر واو زد ار سس حلا رماي نمو دوا فخ

 رب ديح لحس تاءاصفادنج بيدا رك بااقق اوم ناايباكديح ل لم ارتي كس تاماصنا لبي عر ورش لس قدوس ٠ 0 .تايأ طبر

 وفروا قت توم كرت. تالا فل نان دنا فكس دبش عئانمكس لورد اج لحج لااعك ىلإ الشم حس ابراجايكل لدتا



 بعدد رسما 403م لف روس تركوا ءءء وسرلج نال الجر يلج ررشو مج رت نما

 تكتافص لفكر ملك اكروا 5 ايكى كور كفك لع نايمرد جس ايل ايل ايي انك ا طع اك شيم ناياسروا لغو سات ءاَب

 3-0 لتر لوز قكياصح ثاود اك تسدوس, كت كس كءايآ نا تع تدوم ورشكيض رع < ايكايكل الدش ب ريح وأ

 د قر روس ان اكتروس لا 2 ىاعس ين ايباك تننفنرطو رمد و نابع التدين :رطديارلا نع 02

 نر كيرا ع هاه ىف كل دار كي قد .: هس تق ربا ككاو وون... 40 7 :

 ريض كم الو جوت كري لول زاس شرك كت ماكو تمعنص ىكدفلا قت دجتاسس_- جس ايكا ينيك شقناك وشنت اشفي ىك ىلا تيري وب د لت
 تح بس لب زب نا لي لاقاو طال نس اناجايامرف_< ايا يكل ال دتسا تس تسكر وا تضر« تبيب وب قومك تنك لي تابآن لا
 نيكه دود ناي ومد فئاوح نوت لت نوب نا ل له م_دشروا قرع اك ولك سدود + ذي زل روا يقم هدإب ز

 تت ايكروعب قد اتومادبي تس لايبكر وا حرر كد لومار لوودايذ حس بس ىو اهميه ذي كس ح

 سرج حس نقتل لغ ل مس انني لن مس اري لاكت اب فيا قع فرص كس تربو ميس دابق ل كرولا

 لشي ل اناكل حس لاؤضوم مق تن تن حس ناوخ وس زب ىلا تجب كا لش لست دا رار حس ويك كر وا لنا 1 لك عر
 لا اخراك كيا ان دل كشاخاي باشي بيرس لن لج وكس لاب كة ماودوو ل ناورول موج وزي 31

 رعود -هركد دن قا انك مح 3 قار قو قش غ فرطلكا لا كدب اصح لس حررط قت كيارواس هدا قا ملا

 هس تملك نول ةاج يل هرطقفيأ فيا لو لفي قت تحكي د متخ ع انكر وأن قكتساذل ب وجا ظفر موج ايبا كيا فرط
 تردد فدل نمايكرجير واهب لشن لئاسو نب رتب كس لكرتز ح لدقير طبيب حاج نول ؟ ايدانب تاخر اكب يب رغد بيكي

 ؟وب يك لع وويل قس ناحل بر« ميلك دق ىف ءىذاس هداه ب كت يبب وب« ار ظ تمعنصر كت سدك, لا رف اك ك

 كودو: ت نايمرد كس نوثروا تملك اان يض طم ٠٠] ب قل لة كوثروا ترظ الغ

 مدود لش عر لس ل وفود نام روا نوت فرط كرسود دوا جس حوم ربو ف رط كيا لن يبي كح لير بلطم اك # كى راجر من

 يل ان نيب را عمال ا هوردا لي ودود ركل ع لس آوج ءازجاوو لع لا هس قتر ا ذغوج لي يبي كسي ءاشخلب جانب

 ل جسد ةسوم خرراخ تالضفل اتب رانركل لا كلا ليتر حس تلا لارتتبا ىلا ىلاتتدشلا لن تس د لن لس دبس
 حاج الع سلك كل وليك م ري صح و دعروا جس اجاج ني رب وك ب لك كل ضفدع كس م دعم م: شم اجار ور لاي صحو دوا

 ءاروص ارفصب نوت يدرس اال وك صح و يعروا ُ اوم لاوت ست سروا هدرل ب اشيج لضف لي يتناك ركب نربي

 2 وم طولك وفود لاحلا لح الاو كب هدودرل ل ص لس اج ح سوم لاش قت صحو و لع نون لارج نك لومرايت سيطلق قل

 طب هع نو ةررط لل حس ان اح نان محدود لابو رواج ايي دايو كت ناني كس ركل اوك صح كيا ح 2 نا لاعتشا 20

 جيدب جرد ل تس وم وم هس ءازجا بسوي لطي قت لاذع ل يضرغ اذنل كرايقخا لكن كى ضرك كي نايا هدام كيا لاو
 انوع ل ثيبي رش ق جدد البي اكذايتا < ماك كى ى ل اهتدطلا اني د ذايننا ىكل اب يلو تجسد تس كرايقفا سلك ا تس صوص

 رخآ فو زيتا زج ايدك يوك طاح لسا اي دوا كوت حس رابقنا كس نس وم نادبملا لاو ىلا. ايانبكوكث يبي لاك جرد سود نايس

 لش اى ندب تتفو كك



 2 ىلا : 5-7 0 3
 تكا رسما ءاكذ 0 وما“ خللا ؟كءآأىآ 0 مل ١ كاك مس 0 ل علا

 7-0 ؟ شوت ىلا 0 ! رع ةايم روا كي ارواومم تيل اني 2 لف قرت ناب ترو ؛لس روكا رورو [اموم | لش

 رجا مر ردا نلف  لؤخرووج حس شن مرسلي ىف كي ازغدوا 0 و حررط ساديه ل 0

 م تايب لقد سراء رز ككل نت سلو لع لقوا نط رابع نق دارا مفر نايم تل ل ركع

 هس اني »تسد لبان لل ممر لك وتو ا ليث نو ىثضرب يحد كيب سب لس اياك تخ مقوم تكل تس وجت كوم ءايظفا بس

 ؟ ل! تس تت ماا يسلك تيم تك اجا

 ئز زر" ا 00 كدت اس ل روتر ناار 0

 0 كر 2 ةيزت لذ هش ار تي طيار ا «اننخ”كبنا رطل '" انح

 ىونخمرب وب ف وقوم غد وم لاط لس بارشرج سيوصقم نتج نارحا قابس نقعد ناو لا بارشم ل دعا
 لكىلا ترد نع تسرد قل ب تروص كل وم مارت بار شوو دوا تس اب داج يك ال دتسا رم ديح ول ع روصقل احا
 زج لارواش 0 هارب دوا كى درك ارت بار شحس ل قوم اديب لهب لنا تيفي نك يارمب نايل هت لصيشن لع هريثش ذاتك س لد

 لابي ل حار كرو قلوب لو كووجو ل دذلا» ل دهت كت لاعري ررط لا لبي هس هللا هودوا بس تدورض كش دك كس كس
 ليي كح داب ول مت قال انااتج نامحا لا نسسح ا قزر”ر واهو” نع قر نيش ليئوصقل ع الج ناارحا
 57 مكس ايك ايدل كي ب لوفد ناصحا بات لم تيل [ررط ا ليد ةس.كلوتسا ل تساند يد
 لف مول ل بايآل ع فالتخا قات رشروا؟ اج بس تكتب حس فرط راببتروا نلاحاري سس تفرط قدا
 ؟يل و رعحإب جس

 2 اجايل نا ببح اكافش لك وب راهي ضل وكدهشروا 02 .: جس افش كل كح لول داي رب

 ندا سنان كرا بوكو عيوبك بع وس؟ لوب لفشل ل نوزع كر دود

 لاس رم زن رعم لبس ايدارفا ديب كرم هداماكافش حس تسددق ىلا فر هنا لن ىا نايس لو فيلكا كذب ح غش اك

 مم كاتس رااح يرو كدا مالا ل م قكترم ككل زخات فلك وبشر وا شرك لكل ت ترد ان رك اديب افشو

 نيك
 توج راتب ناد تار كك هس ءابكل ب نت ةساذد اكس ل لقت ره :دومناك ىلا ت ردت كرش

 قر لاني ىكو فوجي ني نال لج ل بت قول انور كاك ةءالو نا ل ا م ةيع

 راج تابرج لك اكس قر فانم دتاس4س لت آو تيلي بس تو بيج ”:ىل اققتساو تنكر وا عجتاسسك طبضو مارا جس
 ل ل لو ل الار حا مناومرو نانا لزع :ةراس ورك رام داى تيس درك خا ردو ول

 نالرنا لشن( فسر رحل لك دوا تان راج ككصرعو7 حس لملس ا رول كيا دعا ابو رس اعيط» "مدمج دج لو تمنع
 تير ساه قك دارك لا روج تيل كس سا نس انك جس نوما لل نوعا نه كل نتا نوم لكك زل
 لروما يردن 22 ل مك حرر لا درفربج اكمام را را قا رفد كوم ضيئايلا لك ءس قئر قع



 كا ا وج لكأ# وع 10 ا رك «٠ ريج, نءالع 2 رم: نه

 -ةااومام

 مانت اك ف انب ك لوا ذغ قامت ايت 1 لل لوك سود كس تنفو لا انلاكنلاتسو نم 000 :قر م لك ىل زم

 كس لوي انول رواايآن اسوم بج هكا رداسروجك بج لو سوم كش هد اي ذ ترم دج اتقي لولي هي ارحب اهتم تدهش ادم وراد

 لوب عدلت س بسناب احواض عررط كدب زهاكل جس زج ف عم لوك حرر كروم لايك ايخ 7 اهكرتق كلام
 لاا تت اس ل تسرصوصتر كو اهدبش ل تلي أ لا لك ا قرمم' "حا رصع رار وا لكل ير صم تش اك كس ىلاتسودنمب

 ك سوبا شال ح لك "تاز خر تق شرج نق نك روااوم كح ىلا ودا اكل اهنم لين وصخ كس اند ايلا يكل

 0 انهن تل

 ناناسورسدل نفيا لوم مولعم لي بود حس .مكضعب لضف هللاوتي؟ يقلل علل لف نك لاي قزوز بت

 قرسود ايكي وسم فرط ىلا تسار هارب فس قنا سا يل اس لررق لامن التخاري رواه لكل اسلي كل لح بس شيم
 0 مكللعجم هللاو تي وم تسرري ز لولوعرو تناط لوم لوكا سد باج بسن سم« ءاطحاس قدك

 ورك يلم تروكو درم سونج فلو كرز كن امنا حس ناك ديا يكل ذاك وت ند سلع نوت كى تيوب

 قو مادي لذ ل ارئاخ حس كرز قناددذادك يي هسرمددايدكماق م اظفاك ل دنذ قناودزا ناي دان لتساكسرسددوكك ارحب دا

 تاو تدرفهس رمد درفرماكى تعساحاج ناك ى راد شر قس قو اد كيأ حررط لادا جس ومد الوا لكن اركج  لوماديي دالوا

 ركادبي لزج قا تل كس از ك ئادكو ى متم لوم ل صا تورو لكم راس كرت ى اتباع "و ياروا © اتؤم

 - لل راووبشو ليل ليتر لوم لج راو وخلي لج ديم ف رصد وج ليو

 ىاو كت لد اثم نبل كس فلا هس قب نيس لاشمالا هللاوبرضتالا 0 :سرجاب حس تدرك روت ىف اهنا

 اتباح انركتسار ةروصقت كدطلا لاف اسالب للار» قران ل نان نر 6« لعق نفعا ْ
 ودل لح ا نيلي راس كما ت ابا را رومنس راسك لا دلئالاح جس انشا رت ليام عيل كس ساروا
 ام انج رود حس تلقي" ى نامت ا سس. اماج ات ذب انتج لمن وليم وبن كب وس ىلإ اهد ليث لاجدم لايجاركرب سيترك بوني لول

 ابج برجا تهاد لات اذ كدشاروا اجانب ركه درا كس تءاساسحاو كاردا تيسا<س اجانب ليليا تب فو و كويك
 هلو(" )ءىش هلثمك سيل( ١ تال وابل نلف لاق لوقو ا ب روع يفر

 .ىلعالا لغملا

 هللا برضررا اك ولم ماد الغم هللا ترض تي آدعإ لح لأ... 2 كسر كن ايي لثمتي لبا ىلا

 كس لكم قلوب تدر ضروا تدج اح ليبرمان اس رف لب اشم لبيت ل ار .مكباامهدحا نيلجرالثم
 رواتس داقمو كل امج لاي كس للا انكر لئرايتغا لولد خر واس ضن رايقفا كس هسرسدد قست إي كس ملغ ليلك اج للاي

 قة م سرق آراتفو كلاب كياردا مال للبس كيا؟ ل : تلح وم يارب لافودايك ؟.اتسركخ ررخ ل اءانبا سن[ رم
 روا لل هس رنب كس رثيادوخوجوبب تك 1ك نا لأ نويل روا لال اح ىلإ | اكس قكرجايكروا تكل نر
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 لت لور داس بم ديقاكح سومة وهون ض1 لا نات لك نما لع ناتج اه رايس يا
 لو ام 2 لول اساسا: تا نوت لكلا 7 لع ٌلرغأو اما لام قرسود ؟وم 1و ذكي دجتاناك ل ”او

 قر را نلا يب“ ققرإاو لح يسار كيل لايم اكو حر اظفء امنا الاو نكس :٠ ارسؤف سس ذر دش نك تس للا شح اك

 نابكرولا ريس نولي نابل لا لوب ايظا ب# مروا كوب ليم ؟ وج نكي ملكا فود لين دال دابق د سيل اه

 01 ؟تايكا 7 هيكل قرف لرتز ىف ن امرا دج ايكو مايك سب را زكر اكروا يوكل

 مز قتل داع ىلر لامع ار قلك سود روا سس ً و وار قديس روس قب ماكس لوح مل وب ىو ىكادخوج كدنذ ل

 0 لا ا

 -<س ةركريجتس قراكبس دوا نيب تس دنا للرفر واج ايي ما رقواد كلامج اد» تربوا تربو لأ 0م

 ىلاقت نثلي زجر وا قوت وكوقو لطهي هراخا زكا ل اهنوطب نم جرخس تم 201 :تابآ فت اطل

 م 0 ثلا كر لج دي 7 جن دمرعاج لب يسار زج ريك لل
 تيب تام لك تركن انا ب ؟ مانو تروص لزج يي تل سع الو رك قر سا دقلا وف سم الم ب ت ا
 لكسب 4 م ا 1 تيا اذ كرشا_لاوم مولع .اوبرضتالف
 وب مولعم

 ها ا يا اَمِهْيِف َباَغاَم ِمْلِع ىآ ( ٍِضْرآلاَو ِتاومَسلا ُبْيَغ ِهّللَو

 وطب نم مُكَجّرخَأ هللاَ «ممؤ ٌرْيِدَق ٍءْيَش لك ىلع هلا َّنإ وكيف نك طلب هنآ هنوف

 فول َراَضْبلاَو ع ِحاَمْسآْلا ىنْعَمِب ْعُمّسلا ْمُكَل َّلَعَجَو اخ لمحل اَيْيَه َنَوُملْعَتاَل ُمُكيِهمأ

 ناري اليم ترسم ريطلا ىلإ اور ملأ روت كي ىلع «سوؤ ورحمت كلغ تلد
 نْعَقُي لا اَهِطسَبَو ٌنهِتحِنلا أ ضيق دنع َّنُهْكِسْمياَم ضرآلاو ءاَمشلا نب اوه ملا ىأ ٍءاَمَسلاَوج ىف

 ْوَجْلا قلحَو كاري اَهنكَمُي تِبَحِب افلح م 4مهؤَنوِْمْوُي مْوَقَل ٍتيال كلذ ف ّنإ ترده
 لَعَجو ِهْيِف َنْوْنكَسَت اًعِضْوَم انك ْمُكتُْيب نم ُمُكَل َلَعَج هْللاَو اَهكاَسْمَِو هيف ناريطلا كدي يَ

 مْوَيَو مُكِرْفَس مكي موي ل امَحْلِل هتُْحَْسَم باو ميجلاك نوي معنا دول نم م
 طسبك ْمُكَيَريِلاعاَم اًناَثآ ٍرعمْلا ىأ اَهِراَعْشَأَو لبإلا ىآ اَهِراَبْوَأَو معلا ىآ اَهِفاَوْص أ ْنِمَو مكبَماَقإ

 ِرْجّشلاَو ِتْوْيبلاَنِم َقّلَح اّمَم ْمُكَل َلَعَجْهللاَو هذ ىلُبُت موني ىلا هب دْوْعتمتَت اهاَمَمَو ِةَيسكَأَ
 1--- َوّنك ْعْمَج اناث أ ٍلاَبجْا نمل لقجبو يسال لظ ْعْمَج اللظ ٍماَمَعْلاَو
 هكَسأَب مكيِقَت َليِباَرَس َو َدْرَمْلاَو ىآ ٌرَحْلا ُمُكَيِقَتاَضْمُت 5 َليِباَرَس مك َلَعَجّو باَدرَلاَو ِراَعْلاَك ِهْيِف



 ودل 610# لأ ةروسءا ربنا 1 موسولج» نال الجر يبخثعررشو مج دن نال

 ف ُهَتَمْعِ مد ًءاَيْشالا هَذه قّلخ اًمك كللذك ِنِشاَوْجْلاَو ع عُورّدلاك اَهْيف َبْرْضلاَو َنُعطلا ىأ مُكْيْرَح
 0 اذ اف ا هان تلت قع دلو عامل هْيَلإ نوجاَتَحَت ام لحب ْمُكَيَلَع ادا

 َنْوُفِرْعَي لاتقلاب ِرمالا لبق اًذهَو ُنيَْا عالبال «مؤُييبمْلا غلَبْلا دمت ُدَّمَحُماَي تدلع هزت متالاو ٍنَع

 4 مو ركذا و «معؤنؤرفاكلا ُمُهُرْفَكَأَو ميكارشاب اَهتْوُركْي مث ِِدَنِع نم اَهَّنأب ورِقُي ىا هللا تمعن
 م

 يف ورفع نذل والمكيف مْ رواه اهل هَ اهي كف ايه م لع نم ثقي

 َنْيِذَلا َاَرا َذإَو هللا ىَضَرُي آلام ىلإ عوجرلا ىأ ىبَتْعْلا مه ف اطخل ه0 َنوبتغتسُي ْمُه الو ٍراَذتْعإل

 رار م

 اَراَذاَو هور اذ ُهنَع ُنْوَلِهْمُي هدو َنْوُرطب ْمهاَلَو ْمُهَنَع ُففَحُي الف َباَذَعْلا ٠! وفك اوُمَلَظ

 اود انك نيل اَنْواَكَرْ اوه ابر اًوَلاَق اَهرْيَغَو نْيِطاَيشلا َنِم ْمُه َءاكَرش اًوُكَرْشَأ َنْيِذَّلا

 مكن مكِلْوَف ئِف هم:) َنْوْبِذْكَل مكنإ مهل اولا ىأ َلْوَقْلا ميلا اًوَقْلاَف كنود ْنِم ْمُهُدْبعَن
 مَلّسلا رٍذِبَمْويللا ىلإ اًوَقْلاَو ْمهتداَبعب نْوُرْفْكَيَس ودبي اناَيِإ وُناَكاَم ئرخأ يا يِفاَمَك اًنوُمُتْدَبَع
 َنيِذّلا ْمُهلُعَفْعَت ْمُهَنَهلا ذأ نم هم)َنوُرَعْفَي اًوناك ام ْمُهْنَع َباَغ َّلَصَو هبْكَحِلْوْمَلَْسإ ْىَأ
 ُمهرْفُكب وُمحتسإ ىذا ِباَذَعْلا قْوَف اًباَذَع ْمُهْندَز لد هللا ٍلْيِمَس ْنَع سلا اًوُدَصَو اًوُرَفَك

 ٌمِهَّدَصِب هرمز َنوُدِسُفَي هي اًوناك اَمب لاَوِطلا ٍلُحَتلاك هبا ُبراَقَع ُهْنَع هللا َِضَر ٍدَوُعَسَم ٌىِئا َل لاَق

 كباَتُتج انو م ره مها نب هلع ايه أ ل ىف تعبيرا دننال ع ند

 كاي ٍءّيَش لكل نا انا نابي نارا بتكلا َتلْيَلَع اَنْلَزَنَو َكِمْوَف ْىَ ٍءالْوه ىلع اًدْيِهَّش ُدّمَحْماب

 8 َنْيِدَجَوُمْلا «مةؤَييِمِلْسُْمْلِ ِةََجْلاب ىرشُبَو ةَمْحَرَو ةلالَضلا َنِم ىٌّذُهَو ِةَعْيِرَّشلا ِرْمآ نم هيلا ماتا
 وتاب د ريشول لكي لاس آو نام ز تم الس لاي هس ىتدطلا ملئاك بسسس لين لمت ب تل ني زروا لوف اس ةروا --.......-.. رسمت
 ساجوم تميت ىت تكن ك لترك )لج تبع لحس لاب نيت دك ايت اكوءاهيا ال اعماكتمايق( بس إب كس لتنال
 مناوي كالا ل تلاع للا حس ثيببب كح لاء كراببت املس شادو ع لج اب تاب لوك ترددت شالت(

 رازكرلش( ب نوت ول ا) كاتس د لدرواولكآروا( س عراما نتن عرب )يسد ناك نس ساري ( لاعب )2 اب
 ىذذا) لو عروب طر ( لب نايعرد مس نخذو ناجح ) لس آت اضف ةتكبد لني ودنياي( و "هس نام ردا )وكس

 كسا ركبت كفو كس ف زوروا د الي ل لوؤذاب) 5س سد انقل يتأج ع نول وسكس دفلا( لت سا يل وارعتسا

 نكت: ثاكنلا كيسي ايكاديهي حررط لاول ودن ع نا هس شلال عل كس لولاو نلامبا لن لايغاشن قت ذم لاش تاي لا مبشالب ( سس

 ال كنيس د تابت د مكس راهنت هللا دوا ( كسوب نك جربو اذ لش ارك يكاد حررط اوك لاس اء اضفوتج دا



 ا 3 هج لأ ةروسر ا نسجنوراي م موسرلج» نمل الجر يضع ررشو هج تنم

 ىلث لامن ) ند كيسوج ( ق# روا عش تق )كيس داني مكس لامك لذي دج يل # داهقروا( ومب تلح ركر ايفا تناول ملي لن )
 لول ركب )رواة لوو( كس كئوا) دوا تس ناوا ( كس لوركا )رواوم كلام ىلإ م اناا( ل تلاع كرفس )ورك رول( ديد

 ضان كياوج ل ركل سا حفل ولحس نجل انج لع زج ديف دوا( رف لف روا زتسل كس لوك جب ) ناءاسس ىت كت حس نازلي( كح
 تاب اس( داب تنخرور بج )ل لو زج ضب لوب ىكاربي ىفي ا فس هللا دوا( ل ىلاج ابي تدير ب ) لن قي د ماك تت

 .. -- عنج نانكا ) لل دانب ليبى نجل هاني لت لد ابيب دوا لاذ كح حس رك يروم كول تس نتن كل كبس نيل الظيس :ركا ديبي يل
 لو تس كت طافت راب سس ( قدر )دوا ركوب كيس داني( تك ) سايل هس ءاهترول( تا هترواداخ بج لج كبحج لكنا
 ناتج ) حررط ا لات فلا( شوج وا هد زيت تس اج اكت فو كه زير وا راوملا )حس اتركت ظن افق ى راهنت م لل لد ابني ل ابل ين

 قام كيج كح آل سا(!ولاو لكم )١ كنه كى رول تاير ورضى رابمتب مت( لاين د )ساب دركى دوب ستى يا( ايلا ديب وك هرج
 اني داب نم اني فاص فاص مذ كس بآ 8ث( سيرك ادرك رعتس مالسا) لبي رك قازتخا كولي وكب سارع رجب( ةالاج ديح 3)
 تح ا قبر لج تس ركرارقا اك وم سي كنا قي جن اب يتم لدلك( هس اك دم روس تراب مكي 2
 كيا كلا ع لي تضارب ند ل ( ع لاق كس سادي تذووو )وا ل ل ايسان لش نا رثك ا دوا( 7 )يبن تس دارك

 وكل ورفاكر جي ( ند كس تمم ايق كح يد ناو ف الي اب لاوس تسما ىف ا ىف ا وج ب ك3 لي را زكر ك اغا الاد تيس د ىناوك

 لكتاب ىلاو رك لق روك ذا حس نا شل رك لل # اج ابكت نا كت ددا( كس كت دعس رزع) ل ساه قد تازاجا

 ناو من ذكرب ايبا ولك ساتر ( من ) با زعمو بج يك( رفك لكن سوك نىك اج كل ثم رف كس كر وج فرط
 هللا لس لوول نلتروا( حاج لتلك دعب كس لس آس اس با ذل ) كس اج كد تلب# لبا قئدش اج ايدك ا كلب با ذعر
 لين يب ءاكذروب هسا كح ضن راي ولك لتتتووك وكر ش نسس## كساب ةييسا بعنج بس ايار يرش( هريغو ني ايش ) تيتا
 ليث باو انبابفرطىكن ا كيش وم نيود ىلا( 2 حرا ل 1 دس ركاراكزاوسسربت م لين كير شدا

 روا نودبعي ان ايا اون اك ) < داشرا ىلع تأ رسوم نج كرنب ىرامن فس مخك ح# جرس ارم من كس سبر )2

 ل سيئ كتاب كت ع اطال آه لا شل )ل ل داكدج تعاطار سس آل هذا كولي ند لااروا( مهتالابعب نو ر فكس

 ايكرقتك نوكرل نتخ 2 ركايل 0 ليلا لرفع نا( 2 لومي ا ناووبتملس ناكل (يذادرب ءاٌرتفا بس وو دوا

 سو كرفكك ولي كس باز لضرك )يداه بازطعدوا فيارب باعك نا فس م ةلاكور مس( نيد) اد كدشلا ( كل وكل )رو
 لوم كل كح نا رباب كس تخون ل دو لح لو سي ساب تح اوكي لل جتا. رظتوعسم نب: هتخ ع وم نس

 كاد با نث تعا ل بارع ع تح( تعد[ كتووو )رد( توق كدرعم نامياوك ولوا ) لع اد اي كل اترارش كن( 8

 اوي آل يب لباقم كس( مولى يسآ ) وكول ادد( كوب ىف اكتسها للا شم )ل اكو حس لن لأ ج كس لي رك تك انا اوك

 ل )يل. ساروا تيل كس نس ركن ايب ضخ ب( ىرورض كت جنش ) م اقهسارانا نآر قب بآذس مروا لين الكا نب داو( بتي رت

 4-2( سداسي كس ديحؤت) سونا لسوم رت خ( كح نج ) تضرر واوم َفامنجار( ستارك

 نعل سا لب عك وم دعب لس كادي لكوج كادوا تالآهريغد ناك ا :عمسلا نك لاو دعمنا ير و قب“

 قيم زقادوك رس ايكركذ دعي تجول لاك لاعاتزتح ناككاردااكق ورلتوج روا 71 لاك ايكرك اك شندي لوا

 لس هدابهدإي ذ تهدايذ هدر ملك يكاد كراج ب عك ءامسلا ورجح اتوب ليي سس كاردادس لك [فاردا اكن لاك < 1 و



 م88 عم رس 46ج لك ةروسءا سبور مع وسر لج, ني اجريت سرب نا

 5 تك الاحسان زوكسو زاب تقوس فادني كج نوم مولر حس نايب كرش نهكسسمسي امه اكس زادي دن

 ماعنالادودج ع لور لوك شدوا كور لول واد كس ىلا مكر فب لكالاع انج احوك ذك بل لاك ون اجلس ييدارم
 كس هريغو رك ماع لوامك < ٌقرفرب ل عاتمروا ثاثاك حربانوت دخت ة ركل اهتسا يش كس هس زبي كأول ىلا وع

 ناموس نقك اذه نايس كسوم قكررصم اهدكسم نو كدت اي رورض حا فرص عاشه رواج اجاحالوإ ثاثا ب ناءاس لم
 وقم خي وا ضربتم نثبت لين يسر نار لوعغم

 يرض ياو يوك د رب اسكس لا . رحلا < ايكيارف مهر ودص نكت اهوان ابحي نادكتسا لجو ديشإل نك انانكا

 نش وج ل قورمت سبني ع هدايذ تيمبا كى رك جو كف م كل مركك يد نس بر اب دول يك ين اب سوم تس رك افنتكا

 تااياك ل و زج نلا نايتس اب روم رك اكت اءاعنا كس ىلا فلا دج دكا ل تع اسس قرض فطغ ايوب لج ع رذى ين
 نا كل لا توسن دواس كنز لع نلادن كوك لش كاي للاي دوا لاود نول كنس وم مولعم وبجد زب مت كازا نوم

 هلل ىا < لايت اك لاسر اح لين للا نذويال ماج هريئووضو حس للا اج ذب ين لش ىلإ لرواس امئاج كح انتجاكل دز

 مهلك تكسي لب دوهشلا ةد اهشةلاح ىف ايندلاراد ىلا عووجرلا ىفوا مالكلا ةرثك ىفواراذتعالا ىف مهل نذوب

 فيلل راو ترف أل كوبا ى نس اج كل يك ثا ون سس نا كف # كى فا روكد فداك تك وف .نوبتعتسي دوهشلا دهشيل

 بلطباّرعا “كس براقتسال س لش بدا نا اقروا ل لس نو رستسي هل نمل لا كيو نكس قر ثقزروا كوم لب

 لاقع يملك د < اننب حس مل الخل اعفتسا لوك لايق فاظي نطل لس باتءلازا تشل باتءاروا لج لس ذسك

 ةسمخ ةد ايزلا ىكلتب دارملا للة رفا اع نبا رواعس لامر فيي وحسن باريضت لدي لكبازع قالو عس حربا

 < تيان فلابعيي . ىش لكل ان ايبت راهنل اب نادثاو ليلل اب ةثلث اهب نوبذعي شرعلا تحت نم ليست ران نم راهنا
 مولخميس تءابرج حس ناآر قدك يشيب. نسا مدمن لال كا شع اب نوم فأكل و زج ضب يل سا ليس رابقنا  تييفيك
 ادرك اوت تنسو فتبروا لو صوصنم لع نر ول ضب كل يروا ىف دوار حس زجر كس دب با دج نس 5 قود فسم

 ايكا يكل اوت راما كك ينه ؤملا ليبس ريغ عبتيو ا, ثروا ئوهلا نع قطني اهو هوذخف لوسرلا مك انا ام جايك
 يل سالو لاكرجاب حس ناآر قلي زن بس تمي و يك يكدلاوت كس لاقرب كر اصببالا ىلوا اياو رسبتع اف وأ تروا
 -<- انامرف ءىش لكل ان ايتو آرت

 < انركل الد تسارب يح قلع لع نايباكت د دقروا م يلاكت افصتسي تاوئمسلا تعول و :تاباار

 ش -س ركذاكريكو كتم يق تل كس رافك ثعبن م ويو تيآدعإ كس لا

 هس لسع نولوورك باب داجايابرف لش مك رسخا هاردي دست نارك لكو#ا 1 :4 رش

 ساه اناجوم نر غرادجاكل رواها رج جاك اردا ل قكتإ#رجبا لمت قل اوم تاج تنسب لوج لتر نكي لن لو مودعمرب طب ل دقىئتن مانت كرام قفوم سوما ديب مبسحب سيدرك يور للتي رام ددضاخم هن داهمت را جاك اونو لت
 نانا فس تييبوبر كدلا كسي تتقيقتروا ب وصقل الدمار ي ديح ولحس لول رادو ب ىونعم ىك ىلا تيرب وب د لب تايم
 3 نوملعتال هس اي داب م اقمرنلب تس لبي تاقولكم اق سا ذس لتس تييادب قيد واي درك اءاسورساكت يارب لكيلا كس



 ال١ حورس يأ ه4 لج لأ قروسم ا نرسيأو رأي 2“ وسلم نيل زجر يبق جرش دج 2 نال

 هس انتوم ىروضت اياك لم مرمكس لاو لش كرك وو ساكس الف لع لكى ىف أقطم لبي ريجرم كس ىل الويب لشثوج
 ميونخ دو رار ليرم ساعتس. هبي كدي رق يع“ انسيشاففل #3 اجايلر كميل ورك وك تاس دقم انتل لادا
 هسا نيج انا وم قروضت ليس لش ىلاج ومر يت تلاح ىئباووخرل بلم هترم للا ندب اتم لاني هي وأي

 - جس دري موكا مروا قوم لك تسرورضالريج ذلكم تيب رجب أ اج ايلات ميلتلىت سار لما كءاتح

 رم كورك عز ررط كيس لكى الد حقب سون خب كتي بد كلن تي دعب كح لل.-.......: وبلا شاب
 تي آو جتدجن دذاكى رار راكى لش كى راهقتج لزج ٌلوكروا حس كوم ادههب تروص كن لاضيف دوا هداف كل #دابليدادادب

 مكل تيل ورشا تدوم لا دوك ايا يكرك ذاك ء اه حس ركل للسكس لآقركل شي رحل مكيقت لسيبا رس
 نويمركروا لاعتسا اكل ويك واروا ناو كليلة اجيب حس لول درس ليي نول شك روا باكي وم رك ذاك اجب تس اكدرس لك ءفداهيف

 -ومركذاك ةاهب حى رك اهي دولاك اجي تساقدرم لب ار ورش كس دير كلا كل اعتسا اكل وثب كس 00

 ةفامك هارت كناك هللا كبعَت نو ٍضْئاَرَمْلا ءاَدَأ ناَسحِإإلاَو َفاَضْنلاَو َديِجْوَتلا ٍلْدَعْلاِ ٌوُماَي هللا َّنإ

 نا ٍءاَشْحَفْلا ِنَع ىَهْمَيَو امامي ركَذلب صح ةَئارَقلا ىبْرقْلا ىؤ ِءاطْعإ ياتبإَو ثيل
 ٍءاَْحَملاب أَي امك اماَمِتْهإ رك ّذلاب ُهّصحح ِساّنلل مْلُظلا ُيغَبْلاَو يِصضاَعَمْلاَو ِرْفَكْلا َنِم اًعْرَش ِركَنْمْلاَو

 ٌيفَو لاَّذلا ىف ٍلْصآلا ِْف هَل ُماَعدآ هّيِفو نَوُطِمت «)َنْوُرُكّذَت مُكّلَعَل يّمنلَو رمآلاب ُمكظعَي َكِلدِ
 ناميالاو ةقيبلا رمل ٍدُهَعِ اًَوُقْوَاَو ٌرَشلاَو رْيحْلِل ناَرُْلا ِْف يا ْعَمأ مه ٍدوُعَسَم ِنْبا ٍنَع ٌكَردَتْسُمْلا

 اليف مكيلعالاملَعَ دَكَو اهتز اهديك نَا اوصال مث ذهاع اذ نهري
 يَِلاك اًونْوُكَم اَلَو هل دْيِدُهَت «هؤَنَوْلَعفَتاَم ُمَلْعَيهللا َّنإ ٌلاَح ُهلْمَجْلَو هب مُكفَلَح ُْيَح ءانَولاب
 ُتْكْنياَم َوُهَو تكن ٌمْمَج لاح اًناكنأ ٍمْربَوُهل ماكحإ ةَّوق ِدُعَبنِم ََرَعاَم اَهَلْزَع ٌتَدَسْفأ ُتْضَقَن
 ذر لاخ يوذعتت ةضقت م هيي لوط لرلت تناك ةكت يفتح هدر سو فالكم لع أ

 أهم َسْيلو شا ىف ْلَحْدُي ام َوُم الخد ْمُكَداَمْيَأ ْمكِذاَحَي ىف اهم اوثْوْكَماَل أ اًُئوُكَت ٍرْيِمَض
 اواو فما نم رك ىبزأ ىه ةَعامج ٌةّمَأ َنْوُكَت نآِ ىأ ْنأ اًَهُرْصُقُنَت نأب مُكََيَب ةَْيِدَح وأ داسن

 ْكرتخَي ْمُكولبياَمْإ ْهْوُفَلَحَو َكِيلوُأ َفْلَح اًوُضَقَ رع ُمُهْنِمَْكأ اًوُدَجَواَذاَف ءَفكُحلا كوفلي
 ال مآ نْرُفَتأ َرْظنيِل ىبزأ هم نْرُكَتْو ْيِصاَعْلاَو ْمكْنِم َميِطُمْل َرْْيِلٍدهَعْلاب ِءاَفَوْلا َنِم هِبَرَمَأ ام أ ةبهللا

 َبّذَعُي كب هِْيَغَو ِدُهَعْلرمآ ُنِم ايدل ىِف ©+) َنْوُفلمْحَ ِهّيِف منك اَم ةَميقْلا َمْوِف مل َّنَسََبَْلَو
 ْءاَشَي ْنَم لِضي ْنِكْلَو ٍدِحاَو ِنْيِد َلْهَأ َةَدِجاَّو هما مُكَلَعَجَل هللا َءاشْوْلَو َّنِفاَوْلا َبْيِتيَو تكانلا مم ورا# كار 5 د ا ف ن2 دو رطل واد نوسة و ةد ل رق» راو قزعخ أ 5



 موو رفع 013ج لك ةروسء اسمو را نو موسر لج, نادل الجر يسضن حررمشو لنج رت نبل ايك

 الَو هيلع اوُراَحَتِل 8-6 َنٌوَلَمْعَت متنك اّمَع ه2 لا ةَمِيِقْلا َمْوَي َنلَئَسَتَلَو ُءاَسّي ْنَم ُىِدُهَيَو

 اًهَتوبُت َدْعَب ماسالا ةّحِحُم ْنَع مكئادقأ ىأ مَدَق َلَِمف اديك م ريك مُكدُيب الَخَد مكَناَمِلَا اًوُدِخَتَت

 ٍدْهَعلاِب ٍءاَقولا ن نع مُحدَصِب ىأولا ٍلْيبس نم ُدَدَص مب تذل ءْوُسلا اوُو لَو اَهيل ياسا

 مللا ده اوُركْشَت الو رجالا ِْف «:-و ْحُيظَع ٌباَذَع ُمُكَلَو مكب ٌنِيْسَي هنآ لغو ريغ مك دصَم وأ

 منك نإ ايلا ىف مب مَ ٌرَْح وه باول نول مع امن ها وُ نب ايدل ناي نم

 ايل ُنَيِزْجَمَلَو مئادَقاَب هللا دنِع اَمَو بَ ُدََنَيانُدلا نب ْمُكَدَنِعاَم اوُصْفنَتالَف كلذ موَيوُمَلْعت

 ىنعنب نشأ «ؤَنْوُلَمْعَي اًوئاكاَم نَسْحأب ْمُهَرْجَآ ٍدْوُهعلاب ءاَفَول ىلع آوُوَبَص َنيِذَلا دونا
 ةذجلا ُهايح ىج لبق ُهَبَيط ٌةويَح ُهئَييْحنَلف ْنِمْؤُم َوُهَو ىتناواٍركّذ ْنَم احلاَص لمع نم نسَح
 اًذإَف هز َنْوُلَمْعَي اًوناكاَم ٍنَسْحَِب ْمُهَرْجَآ ُمُهتيِرْجَنْلَو الخلا قْرَرلاَو ةَعانَقلب اَيلُدلا ْىِف َلْبِقَو

 َنِم هّللاب ُدْوُعأ ْلُق ىأ 49 مّيجَّرلا نظْيَشلا َنِموللاِب ُدِعَمْساَف َُن َءاَرِق َتْدَرَأ ىأ َناْرَقْلا َتاَرَق

 اَمنإ »8 َنْوُلكَوعَيْمهَّبَر ىلَعَو اونا نْيِّلا ىلع طلت نطل هل سيل نإ مِبحُرلا نظّْلا
 هيا اَنْلَدَب اَذإَو «)َْوْكِرْشُم ىلاغت هللا ىأ هب ْمُه َنْيِذَّلاَو هتغاطب ُهَنوَلوعَي َنْيِذَلا ىَلَع ُهنطْلَس
 ل ىلض َِ اف يأ آْولاَق ُلَرَني اَمب ُمَلْعأهَّللَو ِداَبِعْلا ةَحِلْصَمِل اَهرْبَع لاَ اهحجسنب يا نام

 نادل قيس ةقيقَح «.ؤ َنْوُمْلْعَي ال ْمُهرْتكا َلَب َكِدْنِع نب هلْوُقَن ٌباَدك ارعفُم كا ُملْسَْو هلْ

 نماننل تلد قلم قلاب بر نم ليج ٍسْدقْلا حْوو هَلْ مهل لق حلا دا
 نارغلا ُهَمَلَُي امن وْ ْمُهنأ ُمِلْعَ ٍيِحَت دقَلَو «-ةَنْيِمِلْسُمْلِل ىرْشُبَو ىَذُهَو هب مهام

 لا هم اَسِل ىلا لاَ يلَع لدي ْمُلَسَو ديالا ناش يتلا كانك يارس يقولو ع

 ٍةَحاَصْقَو ناَييْوُد ة|.-) نيم ىبَرَع ٌناَسْل كارما اًذهُو ٌىِمجغأ ُُمَلَعُي نإ ِهّْيَلإ نْولِيِمَي َنْودِحْلُي
 ل ا ٌباَذَع ْمُهَلَومللا مهي دُمَ و تراب: نونم يل يذلا نإ ينتحل ةنل تانكف

 لاما و

 مه كللواَو رَشَبلا لق نم اذه ُمهلوقن ناَرْفْل ؛ 1" هللا ٍتياب َنْوْنِمْؤُي ال َنْيِذْلا بِذكْلا ىرتْمي امن

 هناَميإ دعب نم هللاب رفك نم رْسفُم تنأ امنا ْمِهلْوقل در ءامُهَرْيَغَو ٌنِاَوِراَركَتلاِب ديكاتلاَو ..د دن ويذكْلا

 وأ ربخلاو ةّيِط مرح ايم ردو ناقتإلا] زاهطم هلق او قتلت ركلات يل زكا مالا

 ىنمب ُهَعْسَوَو هَحتَف ىأ ل اًرْذَص ٍرفكلاب خ حرش ْنّم ْنكْلَو اذه هيلع لد ٌديِدَس ٌديعو مهل ٌباَوَجْلا

0 
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 عفو سس يلا 4و9 لأ ةروسما مروري 0 . 0 موسرلج» نا الجر يضتعررشورمج تنل

 مهاب ْمُهَل ُديِعوْلا كلِلذ «.0ميظَع ٌباَذَع ْمُهَلَورْا نم بضغ مهبلَعَف ُهُسْفَن هب ٌتباَص
 00 «.-وَنيرفكلا مْوَقْلا ىِدْهَياَلَهَللا أَ ةرخالا ىَلَع اَهْوُراَمْحأ اَيِنُّدلا ًةويَحْلا اوُبَحتْسا

 مهب داري اًمَع «.. َنْولِفَْلا ُمُه كنوز ْمهِراَصْباَو ْمهعْمَسَو ْمِهِبْوَلُق ىلعهَللا عبط َنَيِذَلا
 كلَ نإ مث مهُيلع ٍةدبْوُملاٍرانلا ىلإ مِِرْيِصمِل «..نْؤٌرِسْحْلا مة ىف ْمُهنأ ََّح مّرَجال
 ىأ لعامل ءانبل اب و ءارِق ُىِفَو رفكلاب نتن ٌوِبِدُح اً ام دعب نم : ةئيدملا ىلا اًوُرَجَف َنْيِّلِ

 ةَشِمْلا ىأ اهنفنا يكل هال آْوْرْبْصَواَوُدَهاَج م ناَمُياْلا نع و

 ةّيناثلا ربح هيلع لذ ىلو هلا َنا ربو مهب ٠ 5 هْيحَر مل ٌرْوفَع

 وركت دوابع حررط ايو اجب ضنا رف )ورل ل لعب ( ورك فنانا يو الاجب ديح وف )ورك رعاك ايد مكدقلا يشب :......-٠.٠. مج
 يبل ماع سل وراوفل زور لوس و تاس لوراد تمبارشروا( < ل ثيي درك ار بيجو روك داك ادغ تك

 )حمو( انكر وارفك جم ارب عرج ) سس لام اكك عررطرج دوا تس( ان.ز) لاول اب ل ايح هس جسانكر ليمتردا( كك
 او حس جو للا لك ركرك ذاك كلن عروب اريج جس اهل ايكركز كيل هس ماتم ا وكس تسيصوصت سس نس لك داي ذوي سولو
 ل نب للا ذوك مج قاب ليي سا لص رو ورك ل صا قبس )وزي تدعي مل انس حركت ميت( ره رؤس تن امثروا ملكا ) ليو

 ( تعيأ ناجح بس قشور ف ل مكن آرقتبأ اريك لوقف حس وتس نا ل * لروتسروا تاي“ ةيدركم ادا ل لاذ

 نيمو كد يارد( قلوس رف لاا نايل سر تسير وراد ارو دبعاكشلارك خي اج ةوركرا رق لاول ليآ ا مبجرما
 نقل( حس لاح لمت ن ركاك ص ككدقلا ل للسكس ل رول ريع وم كك اني داوكيوا ةيساوكد لا لكلا حدد ثلث اهسدكق
 لن 2 ايو نا كرزكان قريت ردو نب 1: 2 كيل كس ناري ) لثتو ديشإل تس دطلا هدو: تس لكي دج كورك

 رروضم وقتي ك ثكن حئاناكنا ع لاعي )يورك زكي ذكرك ل حاكتدوستس ( لسد قيل ١ )حس تنم
 رك ارق ا ىدوغر لت اك تروس د هس راسو: جس هراثشا فرط كنق لس ترو ف وقريب كيا كلك ياني د لومكر ولاني رركليعو

 ير ذاكداسفوك ومثل اج نب تمم حررط لك تسروك سا ملم لاو عا انس لاعي ترك اون وكستذانب حم موق ذ

 اكله لي ( ةانب تعج د ذاك وعر رواد اسف يلمع اج اي درك فاد لزج سار رواد ش لد وج ليث تكول جا لخد)

 ا 3 لك تبيماج لاء ذا انج كس اجاب عس تعابج رصد( هوم 0 تعامج باد (تدو ل | ضو وك ومش

 !ىزرو فال كو رياعمروا تفتك وع ارمي وفة اج هج ع٠ ناد سول < تناطابسإ رن تح حل 3 1 يركن

 0 أدوا كح دبع لش كأن ) حس ترم( ناهتما ) لب 1 راهنت دبع ىم اها تل
 ا ا ل 7 كح وب يرام

 تس افورو' بارعوأن ولاو ل تربع وللا لم لت اب كور « ديبعوج ل اينو )ع ورك راهخ ناس سس اها بسس نلا ند

 ل لست 0 ةتضرم با وكل ولاو ل كر بع

 ٍِ روط لس هزخاوم انصب و ير كاد ك٠ تما 3 لوبان "م اب روت حل مروا تع ارد ىلا 3 ب هار هس انبإو شخ دوا هس يدرك



 ال١ حق رس تمم[ 441ج لأ جروس رسموا ع موسرلج» ني اج ريسفتر رود 2 نملك

 درا ر ذاكب يفور كو ومي لبي تالعاعم كس سب آ مترو( كح اج ايدل دب اكل وماكن لا لب” اج ) كاملا بسس داب( كو
 لة تقدر دايم كمالسا مدت دابا“ )لي اج دنرتكا لاي هس سكول كن( جس ايكايكن اب مككيعرابدد 2ك كس ديك >0

 لك ذرب هز اك ( بما ذع )فيلم شاد ىلا ليتر ول( دب لح حس ومب طوس مقرب مالسسا تم ) دعب كس تحج ( لي اه
 ردا( ل ناء جل رذ اكش سد اكر اكو دس ديبخ اقوول للورسسود م ايام اور حس دب ع فو لملم 0 كور فس متون وك دل مار لكدتلا

 كس يد قا )ون ل دبل داق #زوككت سب دبع سس وم لس ب مان كس دشلاروا ( لش ترث أ )وم راوازم كس باع 056

 تك مديطرشب( ع لئايندوج حس لاا م رم“ ل داب وح لي كح ثلا( باو )وج( ولا 1 قر يعرطاخ كود اق

 ىئاد) ألو لوم موو < لاي كس طلاوج دوا لك ةاجوم متثوو س (ايند ) لاي هس داهترج ( ان شوك و دبع نا قف )وم تو
 جي فس وهنا لي درج اكنلا( تس رطل وفود وجت اسكس نا وفروا ايل ل رورض م ايكربص ( ب بع فو ) نس وكول نش (
 هوروا ترو واوخوم درم هاو ارك اكاهيحا ل لل ( حل نست ق تم نيستا ل ) كوب قب لاراب ل طم كس كا كنس م اك تت ا تت

 تعانق لع كدت ىوايند ل تبر واهس: تن دار تنس للا هس شت نيد كلمت زفطلاب تع ارور م قلم انكر ىكن ايا

 )ولو ذب ب نآرث بج لب اوم قرت اج نإ اطمس لا لج كل م« تنعا بت هيث دس وبلا( حس ل دارم آكل زطروا

 دو ذاك ا( رك ا يلوي ميجرلا نطظيشلا نم هللاب ذوعا )وج ام هابي كدتلا عس دوورم اطيل احول( و احانع ب نآرق

 آت الج ب لوك نا فرص وبا كسا لين تكدس. بو راكردو ب تيس ادوا ليث ساد ناميدج ب وكول نا نس لين بنوك

 قرم ددلج كتي[ يأ مت بحب دوا لإن تس كك شت سك فلا وجدوا( لي تس كت عاطا كا ) لو تحك ر قلتي حلا
 تساتراجا موج ىلاهتدطلا لئاذاح ( لإ لس داحا تيآىرسدد كس ول ري م ول

 فرط ىف او ل ومجت )و تس 1 ايل سلب ةئيسا لا وق ملين تل ( تلت مركب رافك 3 كولي لس انناج بر ووك
 رف( تح نلا)تآ( لو رت حس تاقيقتى يروا كن آ رق ) شن ى اج 0 ل

 رت امس لزن نعت قحلاب) لثة قاوم تكس فرط كر ةددورب هس داب( لرج ) ىدقلا ود تس 0س

 وا ىلامتتر يمل كس سوفاطصروا ( وكن اهيا كس نلا ب آر ) كس د مرق تبباجوكن ولاو نلامياك ات ليج نسال كس شادن(
 اي كس لتراب ول ىلارصن كيا قل )ع اجاج لص ىئد آليا( نار قيي) قلن لامك ؤ تك كليك ساب ماب دا كر
 بوست اترط ل ننل ا.لكالاع ( ع ما رف لاقت نت تس رك حاج فير شت هيلع ا ىلس كو و
 0 06 ماتوا دول ضو نيك لعن عادا تسال اح نا! 1 ! رعاراكغ اروا فاص( نأ هديك سما

 (مد فيا“ )تاندرو ضل كس ناروا اح امك سامر لا ىل يم اك ب مينرما تتكسر سب يقي رب نوت 7لكرشلا باولو لس ب للسما

 ( ترا مالو كس نال وقب ب نآ رق ) تح ' "د سيناملاب ست كش ماك ككل لأ 7: 86 وفن لب تس اجو با ذع
 و مب

 ا .ركوراتا ”رتفم تناامنا" لش 0 ”ت دس .ذللو كن ارو نس رار 00 هل جرت نون

 نال رفشا ع نوعا ام تام ل رمل نما 4-0 0 | ل11 تن لا رعب كس دس ال لاهيا لوك
1 

 نك( ين[ تتااوملع اها ل“ ءتل كدلدش ديخ : وهل بادو ا مث يسراالالاو 0 تاما

 + بشظوااب لوريل يام ب ل طا اك لإ تناقلت 0
 1 3-9 0 . 7 0 ١

 تع م اتكر "وأى رش ىك اين د كونج حرخ همي دل سال 0 0 اع



 نسف سعي 2*1 لا جروس ارسم وأ رذخح سرج, نيل راج ريل حر رشو دج زن نملك

 551 وجل ارباب ل واكو ايلول كس كا لس دل و تاولمو باحرل ايد 2 جادو و رف اكتم 1و ل ين ولاق اكشلا

 دول )حلوم لاع واتت ند تاك تال لين( لتس تاب زان ) لاح ا ا( يهتم باهل بح زلم تلف نع لسروا

 دعب لح هذي ل نتا ء ذأ كتر ( فرط كدي زها ب ويتابع نال وكنز كوم لي ل 7 7 لك اكد اكل

 0 كورس نامئاوكن وكلاب كشر كر را ارق عن فورم لش تل رالي درك دا هلك لوبا رع سس اين ايات شا

 الاو لسا رف تصر( م نا )ل رض( لجأ )رعب شاذ 1 لا داكورورماداهتب خاب لس ركتس ( ب تدعاطا )دوا ايلى و ابتج رج دوا

 ( ب قترسسلااور تلك ناس رسودرب ربك نا لمي )حس

 ا 5 ا كل ساس لوم لن ناايسرو كس ليطخ لي ثنى ريح وأ .لدعلاب. 0-0 ش 200

 كلما اح الاب شن فه سس تب ب رطب لما يو نلامح ضقت سك هلل ابتلاه تن اف عش

 تلاتيياهد ىف نان ثيدحلا ىف كعطق نم لصتو كمرح نم ىطعتو كاملظ نمع ا وفعت نا لس يب ناصاد#

 : ا د .كاري هناف هارت نكت مل ناف هارت كن اك هللا دبعت نا

 اف ىبلق ىف كبح و ىمف ىف كركذو ىنيع ىف كلايخ_جس.ايكرصل م طفلان ا ةس. فرضت د ل سل
 لوغب .ةارما ىصهو تس دارم لد .كلنوعيابي نيذسلا ناتم اوجه هداشا فرط ىنلاوضر تدعم .ةعيبلا نم بيغت نب

 لاء لكسر ىلا نب هسا تن را :زلس قرذالب رواج ماناكتسد لامني ذ كلي بعكن ب دعس نا ورم تشب طبر قوش

 تح اا مان اقر لت وا هلتاد اجب كس طرد سس لت لا روابي وكم اشركتاكت وسر ن دوج قب كمن رفرف
 تت هامل لب قش ليش شل نسسح قش“ نسسحا عياد نإ رطردا قوردنايم عالسمالا ةجسحسم لنتا نثك

 ففوصاو# نسسسحا لس قومي تسروص رمد لتس ءازجرب لوقو ت اب رنمو تايجاو لأب ماذج يق فرص نسسحا
 00 آم ةيط ةايح اهلاكما رشف ةنسحلا هس له ثي دعا يبج مهلمع نم نسحا باوشب ىاو: تمنت ف وزك

 لادن كلا سبك نقار رعد تاق تست سريرك نايس رم اط انوه هردع اك لكن ذ لكلا وف بتجس دادلا

 م كلم ترو كى اح شوف نكي جس عاطلة بس كلا قل لع تمد وص قت كتل صترج اف ف اغرب حس لوم نوني
 بي د لس اطع رولر” ناي ديعسر روأ ىنتفزر امب ىنعنق مهللا لج أوج ساعد لنوم ني -< ابراز ل ىو ىو سيرت

 لشن لئرج نةرقسأ رق شب تأرق داك تاس نك ارد راء ملكا ع نع ع
 مكس يةساد كت خامتب فيا لله ماماروا نيت احروأ" اص ن ليا نجي ىل جادا لكلا تس هذاعتسا كل ضاع لاطالا
 تك ءاطعروا ل تس ركل ومر هؤاهتسا ب يقساوكرعا ساروا ل وجت ركل راالرشسا ات تمي رج اط تج اح انوم ه ذاعتس اع لس تمآ رث

 نم هللابذوعا قي طصنسروا لضفأ رباب حس زايفإي وم لع زامواوفد تس ىرورضانع ب هللا ذوعا تكنو لس تع ذب نآر كن ع
 ميلعلا عيمسلا هللابذوعا تح اسكس ترضخ[ لبا يع ا روس نب ار نجح هس اظافلالس ميجرلا ناطسشلا

 9 والسياق تك لس ل هرآامب ميجرلا ناطيشلا نم للابذوعا ليا رف يآ قاع ل

 ترج هن كا مراه تك 0 رواج راب عل يور ب ىلارصت نيش -ت امنت نرط يا

 لل رعإ روا اق فت داع لالالا ليجوج تى شام مالم اك لراس نب بطيوت لب نار ضر واامق م 1010 و

 ا 9 6 0 * تسعون + تلا ءارم ىراف املس لضخ وا ل

 هك

3 3 



 ١1ج و هرمي 13ج لأ ةروم 1و داي 2 موسرلج نام الجر يفتر شو ممتن

 روفغلاارسبأ_ له لامخا نمت سشرمتىك نظف كبر نا مث دانا دن ناب زال روج د لين نكس ل" بييطخ لوقب وادم حجج دا
 ةمحرو نارفغلا ىا_ومح فوز م هس لور للود زاوتروطب لحي نيذلل ب ترروص ل ا-ةاب لانيربت ميحر

 رع وج فو ذكر م: رست _كيلع ال كل وه ىاررطىك كلل اديز نا اجاهكر ل ١و رجاه نيذلل: م .١ورجاه نيذلل

 -- »لدي راع

 : زك اي تانك ن آر خلا بعكلا كايلع اندلزشو هيي حس خلا رماب هللا نات. 0

 سارطغاكت دبر ش كراس يضرفيم__ نأ ” كفيص ردا فيهاا ودوم ميو معا لي بان "لج اناظين لع تالا ب

 الاد جسايكا هروز قات هع اند ثان كيا حس خلاهللا دهعب اوفواوتيت ممر ايددكررل 0 ش

 قروب لكى ا ك لسا هت احؤي ثا ذب م مالسا اكن كدت فرك دطباب كدب لش مالس ا ذا آسر دبس نال متت سفن
 لقمع ىفعت دا تال لإ كفن لو فرط ىرسود رول يكب ارسوكى دن اي كدب فرط كيال يك اياك وصرت سيمبا
 < بو لاو ىلاطيش م سدي عسرسودروا ان لور يع كر اعرد احن لاو نايك كا ير ماعم خلااحلاص

 قمالسا خلا انلدب اذاوتم ًادعإ ل لا- لو ةالت اكن ترث ىلاطيغ حس تاأأرق اذاف تآكل ساد ل سم
 نايكي كتلاسرو هي رك خلا نيدلا نادم ارواج |داجايلاذااكت اهتم تلاسر ميكس كرد

 اربع نايب لس قت ىكساوم قى قضي ذب ل مرج ازم نارا زم د نرعتس خلا هللاب رفك نمت 1<
 -< دولي ترراشب ل كس لولاو ةس ال ناامياودايود ل ع خلا بكبر نا مث ته آدعب كسازس كدا طراورم

 كل يلد توك لكم السا راب دار كح لت مرأى لك ع تس اءرف نر وعظم نب اع ل: : لكاضفو لون ناش

 لزان خلا لدعلابرماي هللا قاع را لاى شة م اج ع اسكس ادت دوام مدركبسس مالسا لب نكي '

 هيلع نا 2 كاك هلا هللا واه سوم تكذب تمبأوب دم اساس هريخم زب ريلو نس لير وا ايكتا نامبا للي لوس رم ف لوم

 قالمخا مر راكمب رمايل هلا نا لاا لوب ىلتولا لس ىت رشبلا لوق وه امو قذعمل هلفسا ناو رمثمل هالعا ناو ةوالطل

 نأ دمحم اي اهدعاايك ء لاء رف توالت اسكس هريغتنء ديلو تيب ايد هفد ليا ف آي ترضخ ل يي تاور

 * ممرشبلا لوفيرفاس قدعبل لفسا تاو رمكلاة فص ناو ةوالط هيلعذاو ةرااخ هن نال لن زا بج د

 ببساك خلا ةيا الدب اذا تيب آ بس ايكامكروكى المرخ 1ك تءابطخ كل ىاد ع تيآن ين خم اج كرك ئآر قت اري لاح

 ارم باتيد متاكتاب كيا اكس اركان كتاس ع لوبجتاس خس اريك ترك ارتخا ب تر ضخت الكير افك هس ب لون
 ىلا لب تيآ؟ج تركز كس ادلب قلما لدغ يدك سان: ملعمس لاهاي: سد مكرمو فالف

 لالب روأيمسوملاو كن اروأ ساي نير امتي ًايلك يار كنزا قل خلا هللاب رفك نمتع ا-سابداجإبد بادجاك

 ودولي مسن ليذب ىلاجخلا لقت ذاك عررط حر رطر لامن كم السساوكن لحس ىلوج لل زان لطب هراب كس تمدا نلبس ابخ دوا قدر بميبهصروا قدح
 ول ايرم وشك ناروا الا ىنرام لئلا كرام زين لن هاكر شلك لا فس لبا كك ابي ات حاج ادام كداب نلا يسرد كس لاما
 ش لى ومو هيقج كر كى ع رالطا كلت هجران واع اي سوا لو ودب ا بسس لدي ماطسا ايي اي درك مش

 لع راق نح هيدنلو همني نانبالا طلاتعللار همدق ىلا هئزقا رم اناميا ىثلم ارامع نا الك [ايرف و يآ رفك ارامع نا



 1١ حو ورسمت تي ا 01 قر وسء! "رسبت م موسرلج» نم !اجرييضت مور 0

 قس هرراهت تر طخ بحب دعب كح لاجئ انج < اي يد امنا كتموب تشو نا لإ دير بل تس نامي ياترسو سوم لئترفاك
 كح تاج تي ول لوش آكس ناس كرايم قدس تيس قب ترضخ ردا لوم ىشدنب ليو ومر ضاع لي تلاسرواكرإب سوم
 ل هاردي اك ستحل ارت تلقام مهل دعف كل اوداع نا كلاما[ رفروا
 55 لبي وتجول ازواج ني لك انع ىل احب اشرس لجوبا (ح يل و::ناشاك خللا كبر نا مئتي أب تازاجا
 روا لايحب تاج 1 ا ل 57 اسوا وري نب ريو روا

 -م هللا كس سوم فرش دابج روا تلت لي

 وسفاصناو لدع ماكسي ل احاك خبلا رسماسي هللا نا ىلا ناررف وللعلم :تيعمام كت يآ 00 4# 2 را

 زري تس لور ىف رطب لوس اك شا ملل نيستا سكس وداد تعبارل وتدرس لش قدا كدي ةانب هوي ايا

 2 كل ساء قرع ل اغا يت لدم اقع شن ن1 نبا كك نات ع لص وم نارلسم الولوج ومش وول 7س لوين كور

 انايبت”.ايكا يك ايب لي تمآل توج رج ةاامفصو سا نار قايوكيي - يدرك ايي تام ء انت كرت لكن تييآى ا
 < ايلراشتمعآن إ عر اج سا ذنبي غل ك٠" ءىش لكل

 عاج ىل ركتسإب دج كوم اهي تاب هي دنا كس ناسنا لن جس لسا لك امئا نك امم مان لد -- ........: بئاصلاو لرع

 0 انعم ات ل سا تكبر ظل ثبت للا رذتكا لع لاوفود يلو هلع توق ايلاب هب بس ل لا

 10 راك ل لعب روا كبس رلى ىل وشو نسور ركشماب دج« لك تضروصقل هيب حس نامحا "د "يوم فاو ىلارغا فلاب و

 هرج تكد باح 4 70 للاب تحي ىلوم ىلالمب قايم
 6 تريصوصخإ انو لررور حل 6 مكان ارحادعب كس ماع لدع ليضرغ_ ل راقت دايز كس كوس نتبس دام

 ما حرر ما كتمت ارح تسون كاف كي ع ناار اكوروك وئارب ماع لحي عررظى ا ةس اي داد تبارق نت كس لئا
 2 نو أ لاك يل لايئارب لك جبد دع دج لا لامار وو روصتن لك هيرو رصاقم لس كسور ح تلاركم

 قكروا فرط لوا وخ قت لوي كك حررطرب لن تداقب دول مس [لايئارب لبرج دوا مترج ضركسروا زاد ارتفاع كد

 وج قى لم لك

 وم لاني لايك تز ىماوج دوا لوم تلح 3 لارغا كما عس لوم ل آكل جاستا بانك لأ :ٌقالغا اا

 -ايلدم عج لك بانبا ئش لكل انايبتعس طاف لا (ة ارا تاس مان لكر واول لتس داثب روا تصر تياده فدك
 5 5 قىراس غاب ىلإ د تبا وم شتارتعا لب اق توج هن مولحس اكن يوت دارم ول ل اب ىدايند لترك

 ا نلآرق يوك ساو الباي هطساولاب ل اب بس لب تبان حس قت ن كر قوم انو تدجت اكل ونت نلا كس تس ل اق يعراقتبا ب ثي دع
 ب ماع

 ل يل مر 1و رو اقوال قل مات وقتا ني قمم عددنا قلك ا[ قرقا كدب
 دوور لم لوراوخاو منان لق اور هن بدع تقع ل تاي كلا اول راس روا تس انونت شسعن اياك وشزغل



 وسرلج, نال الجر يسفتحررشودا#ج رت نيل
 كح يندب ايلا -ايكدم “دبع اكدتبا "فيد زن كس كرري باو ايلر ارو لوث راح تعاض إي رفع ةس مسج دبع ةساغيا
 حل بس لبن تاطاعم كس اثم دبع كح م ود باوج ل ل .ثئاؤف يكس ئارول عسا ذ# ترك كس وجدار سكس كش م
 كس دارفا تيكر رفا شذ[ لس كاي ىارداجس اك ورياعم كس. اقام ماعم كال نايس بسمو منا

 00 14- تعاد ترييح_ر قحاب نلت ىلا لهم اي حس هرعاو ضخ ل ايئارب كنا ل ركروا ل تسلق دبع متم
 رك يا راو لا ع تلا تاقوااسب - ل تس آل شر صحخسءارفا سودازب وزن انس ىلاروا نه لوب

 لي م تعامب ليا ترحب و (وكوا ىلا رن 10 52 راو سرب سي كدت ىدارفأا ىف

 000 كادت يتم قاب < م اروا لس لركن بكل ان ليي لا تل كس ىلا

 اكماولا نارتملس ايند ل قرص لب وسن حرآ وم ىلا الروا قد تس ل سب + ىل ركختاسس كس تعاتب كيلا قلو فيرا نو

 ب ديوس ات اسفل 2 لير اوكي كم تاب وت سلو دارفادج كح ناس تحس اسس دامب قئاطغا كاي

 تس ل كتل ىلا كت نر اوك ادوا لس اتراتروا ليز تحكم اغاج لاي ذرو ف اظظروا إي دبعدب ل عرررطرج ليي تال احم ىكايسرا
 اجور راف ّلارسشاسفا كت سلكت كن ورباعم سايس

 ا١1 نورتي 35*61 لا روس ا تسكر 4 , _- 0 ِ :7

 رقي عت لالغا كربخ م افدهول اق لاح اكل وبر عل ع تيطاج شامل.“ : ربع حس افوروا تييلباح تاءز
 ناب نايت تي دوك ب تس افورل لايامتددإي ذه بس ل بي رخافم كس ليف يبس دوا تيسادج تس كول تيرا ليي نلا- كس دن
 وفاتك ياعم حسليبقيس رود لبق كيال انآ آداهق انكر سيئ سرم هر دق لك ر/مديقخ كر بع ا

 . تا ايدل للمصانع فيلع م خياروااهت اًنللاج حس نا ردو هل ج عك و مرو تئاط هدايز : فلات ارلا ل انت اك لا 2

 اكورماغنم قتل كس لكي قس ايكوم مقوم خذ اهثا هزت ”افحس قروزككن اك كي دريروا 2 .ك«رباعهاكن ماس نأ ل
 ادوات انجب امانكو# حرور#ج كى اب تار مرن آرت ني 2 لاعب كو هريس دوا ات انكر لكس ةييسد ركل مخ بأ مارا

 ل اود تسايكم اق رابع وج اك دنياي ىو رصو دوا بك تس افو هس لا - قر تدان لالغادب ي قلك ل ىف

 اب لوم تالعاعم ىلا ذء تعام اب د: درفت انبكن رق اتكمر ست جا حس للا شوا لو اكل املا لانا كيس راع ردا كي
 دبع ير ل , نينوي وم تسود« بس يو م وقر ايدج ماكر وا بسجن مك ايو نمت كاس

 هو كن عراك شاكرا زعوكووخروا اني دز واكس لت اب كيادجت اسكس دقنا- < مرج لع لاصرج هو لت عاج قش

 هرعووو بج قف لخا دع واذا كج كىلالتب ناي كك نثانم لبي ثيي داحا تس اي ددو ذب دعس افداججاج نس آر كس

 ب تك ررارقرب كسدارقو ربع كاتب ل مكنيب الخد مكناميا نوذخعتدعأة ترصوصت ابي كه رك يدون كسك

 الودي آرعإ ل ساس أ امجد لعد نال لاعك ىدعي ن خلا اهلزغ تضقن ىعلاك تعا هس ايددوز

 ةساب لات منذ مقلاك وكول كى ريد را نس لوك انب تركو كل كس وكولوك ومتى اكس ايكيا رف لع خلا اورعشت
 وكل وول حس نوار مللب كس وج مرج كس قر بعدي فرص حررط اد في هس تاب ابا دج ايكن يد اوك اك سيبو
 -هكس نب ثعاباكشس ور
 مس 1

 تكي كت عاطا د كيس يدق لا ل لنا وطي غمر قاما: قرت وزال



 ٠١ وةرس ت1 41 *م لكأ ةروسءا ميسو راي مو وسر يج, نمل زجر يسفلحررشو لج ننال اك

 كى لو ىراسروا اكس دانب راكي اك اضرو ميل ترك[ ورباص ل لعرب دو تس لم يس انتاج اديب روف ايا لبي لد كس نتا حس
 همسوسو روا فرضت ىلاطيبخ لب ركن رق تدبن ىل اهئ مانت كنس يب دلك اك رعت نا[ 3 ناتو خم اضر بي لش
 روا لو شنب“ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلاهيتايال "م داشراركاهيبجن نس لانا كس بسك ذادلا

 محكم ذاهتسا قلبي لك إي رتب هسبا بحب مكبس انالتن سلب ل لاوقنم تدار ان وص لكن اج كلاب لس نااطيخ لي ل ةروس
 قش امي تراشالل ناوي لك ل سروصتو كنوز تسازوا و قرور تولت ل داود نك لالا ترسو اخ

 كح كس ةعشب نآر قاوم مولتسس للا جس انكسارك انكسر ركء انفصال هذ آن فس ل دبا دوا سب بجو شم
 زواشب لوجو كيدز نار واح فتن مك كيد نس روب درواب تس ذامف اي وج لم زارف اوف قرورط انس هلل 'بذوعا

 لبا لن ورم ثيبص فلك رك ل رلسلس لا بهتك ك- تسماروا ضف يقف بركب هك جس يب سار يكن

 عيمسلا هللابذ وعا لم لوقتاور ض”روا ب لوقت“ ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاهللابذ وعا لي تياور لروتسم

 نم هللابذ وعا بيرثوداي زل تي 0 ل ح ًااظئافلا- ميجرلا ناطيشلا نم ميركلا ههجوبوميلعلا

 ا. داج اهب حس روز نآر قركاوواطع4 ذاف نكي - تاع ىفصزي تب آ هللابذ وعا لش تلاميذ امضدوا ميجرلا ناطيشلا

 «<سدركل الدساس خلا تأرق اذافتيأ [يازي بح اصروا_ تما نصب تتم اندرو تي ايانه ذي تس روز أك هللابذ وعاواع

 ره زا عقاوشروا ضف عمار لي رع مرد و يبساج فز دحإ ل مهللا كناحبس“ هللابذ وعا كن ب

 اكطرشل لب تك يئداضبب ىف كل لسا < سر لك ئئات كا عفاوشةحس تمن ارجاظب وا تم اي ىف د
 كن نكي ' تر سوف اب ةردما شارب كورال 12 ندخ <س اتباجوك دم داب داب كس مك سايق انوجداب داب
 اومن تباغاندب لاك مكبج توم كس يعج لم مكرج حالم ذا فل لي خلا تأ سق اذا كس اكس اج ابك فرط
 جرا اه اج الوب ظفاري قرب مالك او ذسآش ضدك دا اور ررطىا نو ةسآكس ل عرين حررط لسن ثلا ىمججاعا

 لوب مولع رفك نموتيأل ال احر دهس لا لاوروا اكد خرقا كاك ب تك وم يقم رواومب ىلع
 ناك وج تيفيك فانيلا ىنااميا لن لد هليطر شب تصخرو تاب دج لأ نك رفكت املك نبذ لب تلاعيرج

 تياورر انج د كلاب حلف تلا كرم م ار آذآ تاج لبحر نلاه كس ب تاباكت ليظفروا ثدي

 هدرك ايو بادج ةس ل وهنا ؟جةسادايكى راه هس.اب كس ضو اهجدإ حس كيارواا ذب[ ويا هصدد ذ باك ليص كج

 ديد ثوم لاك ف مليسصركن عيب قب قلمك ايد بساوج فس لومنا؟ س لايخ ايكق ختي ريك اهيس ول نس لا # نإ هلا لوس
 ؟ج لايخايكل ث داب رمل ا متول لس لسا لن دقلا لوسر مك ابك وم تدك ايل قلت جاو هع ناك سور
 ركل روح [ دايما فز وت سؤ لاد اي ول ىف نم فس لا لانس ذس لش كس سل نوجاتايشوا شك نك

 هند ترض نك ايل كر تلصخر لذ ديب اا يا رف ل لوم عرالطا بج دكني ترضخ يورك تربيت ل يسم

 الرس رف ورق اب نار وسلا أ( م هك ع هاركالا باتت ارب بحاص“ هل انيسهف”-< ئدركادف ناج

 لادوا تجو كرا ثعيدع- تاج انركاد اداعتس كابر تالين سلو ةيا نبل تاق شيما ذب يد

 ما دهشلا هيس ذ_ تبر آو بيب حررت انج - 0 ا 5000
 م رول ل اوتفرما كت صخب ف نويل وصا ك عا اانرق' ةنجلا ىف ىقيفر وها ردا ىو لوم لاك بحبات



 اما ارم عم 4113ج لخنأ ةروسءا سواي مسووس وسرفج» نيل زجر يسفتحررشو اج رن نبل اك

 تصر و قاتم ع بج ليج تصخر كور فالك كرك رواه لاب تيس كدي مرئلوك جاي هدا رق لش

 كة اموعرفاك كس رادارتك لك و وج لان ااميا لبن لوركا كوم مولعم قرب حس تم آ ا زن - تس ا ىل وم كدجم» ىلا لك
 نولود ( ّش )لانج نإ رمتروا ىلاي زرار كل كس ناميا لاو مولعم لاب بكس ت قارئ ردا ىلادات ى كداب قدم ز هاوخ

 و قوم لق اسس كبل ع لاح ىلإ دمت قلك جس سوم كيف احمرار ىلابذ لمع تلاع كروب بلا - ل ىرورض
 0 اريطرشب _ ك- كس ناميا كرب اظاك سبر رادار ىلإ لرد اجب قرت منو لدا نيا لكن اميا
 تاج يغب لس نارك لع لاكن لامي ا زج رك لل قر ورض ول سفن قداس لاماروا سى رورض لا كس ناميا ىف كيب قرورخ
 5 زرت لل فرص تلا ل نايا تازطختج ل اون كنب تنس نا كم سبأ, منا كل نا نيب تاج ل ارك اب دك مدن

 هو لذ تكل ىرورشلا_ لح ناميا سوت ىلاكرا لوا ىلا قف تروا فاي زرار لين تكا اكو لاب زرارقا فرصاي لب تمت
 ءلتريك هاج ايكمتربش لوك سس تفرط كل تمم كك كس سدد حس ميحر.روفغل اهدعب نم كلبر ناتعأ_لت

 كا هارد لاي سر نا 2 لاجوج لماع حس هال نلاميا فرص كا تضرر وا تان سفن شم لبا لوق
 نامياري روطى ومي ك_ لس ترفخ ماو تراي قلك بجو م ورم قات ضر سفن تمي[ سارا لي-< ترورض ككل ااروا ٌةداع
 -<- لايخاكل تقم ابيجوم قت اج طر شعور يدك ان امال ب هس فس مب بسس لامعا

 ل خلا دفني مكدشع امديآ-< حمام ىكقالغالوصا خلا لدعلاب رماي هللا ناتيبآ............: تءايآ فكاطأ

 كح بوجع لوقاكل د لا ضن لب ليز خلا ةبيط ةايح هنييحنلف_جرباغانومحت لاق لبا قع انداكترخأ
 مولع خلا ناطلس هل سسيل هناتجأ-بس فورس تاؤوير قت م اين دوك ايلواروا حس .بهيط يتم ايح دووم كد زوج دجتاس

 لج انوع ملت خلا حرش نم نكلوتمي 7[ لجي سي وز قار ذاكن اطيب لاذع اجانب لاخلا نمل نم

 ناد لوم ىاب ىرايقغا بس لكلا قات كس لك واركاللب ات قرات ا سوسو دش دوا اتم لاير دص حرش ب لب سوسو
 1 جس انوه مولعم نوه مومذاك اينو بحس خلا مهناب كلذ تأ ل كوم دوا تاقنلا لباق اعطت اس 2 -
 دس لاكمال لاق قاتم كاين دشرووا عزاب تب كت رف آت بح كا يند

 ْ لك ىَفَوتَو مقل موي َوُهَو اهرُيَع اًهُمِهُي ا اَهِسْفن ْنَع جات ُلِداَجُت سْفَ لك ََِمْوَي مد

 كن ى يهب لدي الَقمهللا َبَرَصَو اَنْيَس «:) َنْوُمَلظُي ال ْمُهَو ُتَلِمَع ام َءَرَج سفن
 يفوخ وأ ٍقْيِضِل ان ٍلاغنإلا ىلإ ٌحاَحْحَناَ ٌةَيَمطُم ُجاَهَتاَل ِتاَراَغلاَنِم ةنما تناك اًهْلُهَأ ُداَرُمْلاَو

 سو قلل ىلض نا بنكي هل منا ثرفكف ناكم لك نَا اَدَعَر اَهُقْزر اهي

 اَمب َمْلَسَو هْيلَع هلل يلم ياو هيفرغلار نب راينا رخل سائقا هل اان

  مهّذخاف هُرْبَذَكَف مُلْسَو هُيَلَع هللا ىَلَص ْدَّمَحُم مُهْنُم ْمُهنَم ُلْوُسَر ْمُه َءاَج ُدَقْلَو «0) َنْوُعَتْصَي اًوناك



 الاحلام ع 39 لنا ةروسءا عرسبور مو موس لج, نم الج ريض حررشورمج 2 نيلاك

 ةيط الدخل ْمُكَقَرَر اَمِم كوُمؤملا اهنا اًوَلكَف + :َنْوُمِلظ ْمُهَو فَلاَ وحلا ُباَذعلا
 نزلا محو ملول ميل مرح امن سولت 9 منك نإوفلا تم اوكا

 امل اًوُلْوقَت اَلَو فاو ٌرَوَفَع هللا َّنإَف ِداَع الو عاب ريغ ٌرطضا ِنَمَف هب هللارْيَغِل لهآ آَمَو
 اًوَرَعفَتَل هنري ملْو للا هُلِحُي لاَمِل ُماَرَح اًذِهُو ُلالَح اًذه مكيِنِلاَبسمفآَبَكل مكتنسْلا فصت
 عام ْمُهَل 0 َنْوُحِلفُي ال ”بذكلا للا ىّلَع َنْوُرَحفَي َنْيِذَلا َّنإ هيلا كلذ هتبسب بِذَكْلا هللا ىَلَع
 ام انُمَّرَح ُدْوُهَيْلا ىأ اًوُداَه َنْيِذَّلا ىَلَعَو ْمِلْوُم «ممؤميلا ٌباَذَع ةرخالا ُىِف ْمُهْلَو اَينَّدلا ىف ليلق

 مسلط اكو اًهرحخا ىلا ٍرمَظ ىذ اك امزح اَوُذاَح ريذْلا لغه يا اين لبق نم كيَلَع انصصَق

 نإ مث كلذ ةبجوملا ١ ئِصاْعُمْلل باككت) اب .م»و َنْوُمِلظَي ْمُهَسنأ 1وناك ٌنكلَو كلذ م ميرختب

 َّنا مهلمع اًوُحلْضََو ٌتلِلذ ِدْعَب نم اوُعجَر اوان مث ِةَلاهجِب كربلا َءْوُسلا اوُلِمع َنْيِدَّلِل كبَر
 مد اذ

 وما

 ا َةَما ناك ْمِيِهَرْبإ َّنإ مهب ' بوو ُههجُر مه روف ةّيوتلاوأ ةلاهجلا يأ اهيغي نيالا

 55 ١١ نيكِرْشْمْلا نم كلين ْمَلَو ميل نيتلا ل البا افي اهيل اَنناَق ريحا لا لاّصحِل اعِماج

 ىف ةّبيَعلا نَع تاهت هْيِف ُهَسيتاَو 4م مْيقَتْسُم ٍطاَرِص ىلاهدَهَو م ُهاَفَطصا ةلبتجا همعَن همعن الاركاَش

 يدل ه+ َنْيِحِلْصلا َنِمَل ةّرخألا ىف ةنإومناّيدآلا له لك ُيِف ٌنَسَحْلا ُمانثلا ئه 1 نذل

 ْنِم ناك اَمَو اقدح ميار َنيِد هلم علا نأ ُدَمَحْناَي كليا انْيَحْوَ َمُك ىلغلا ثارت مه
 ضْرَف ترغب هند ىَلَع ْمُهْنأ ىراصتلاَو ٍدْوُهَيْلا مُعَر ىَلَعاَدَر روك مو َنْيكرْشْمْلا

 لا عملا موي داب اوعي لأ ارم ُدْوْهَيل ْمُهَو مهبل ىلعأهيِف اًوُفلَما َنْيِذّلا ىَلَع ةميظعت

 هْيَف اوناك اَمْيِف ةَمِيِقْلا ْمْوَي ُمُهَنِيَ 5 | ْمُكحَل كابو َناَو هيف مهل َدْشَف تبشلا اوُراَمماَو هدير

 ىلإ ُدّمَحُم اي سماّتلا عذأ هيَمْرُح ِكاَهِتْناب َيِصاَعْلا ُبِّذَعُيَو َعِئاَطلا بْيُي لأب هرم ْنِم 3-0 َنْوُفِلَمْحَي

 ئنلاب مهل اجو ينزلق هرم ةئسعلاٍةكْوَملاَو دارا ةمكجلاب ىو كلير ليس

 ىا ملغ وه كبَر و َّنِإ هج ىلإ ِء ٍءاَعُدلاَو ِهتاَيا هللا ىلإ ء ءاغدلاك ُنَسحا ىه َيلا ة ٍةَلِداَجملاِب أ

 اَمَل ُلَرَتَو لاتقلاب رْماآلا ادعو ئراَحُي «مم)َنْيِدَُْمْلاب ْمَلعَوهَو هليبَس نع ّلَض ُنَمب ِمِياَع

 ُمتبَقاَع ُنإَو كُناَكَم ْمُهَنِم َنْيِعْبَسِ نَلتَما ُهاَر دَقَوَمَْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَصلاَقَفِهِب َلِيُمَوٌةٌرِمح ليف



 اهنهاحا رست يأ 4 18ج لقا روس اهرب داي ءوو وسر, نب زجر يسفتجررتنو دج زن نال

 درس دع

 ّفكَف *مجوَنيربْصلْ ٌرْيَخ ُرَْصلا أ َوُهَل ماَقنإْلا نع ْمَتْرَبَص ُنِئَلَوب ُمتبِق ْوُعاَم ٍلثِمب اًوُبِقاَعَف

 ُنَرَحَت الو ِهِقيِْوَتب هللاب الإ ٌتلُرْبَص امو ُرِبْصاَو را هور هيلي نعرفكَوَلَسَو ِهلعَللا ىَّلَص
 ال ىأ *موَنْوُرْكْمي امم قّيِض ىف كتالو مِهِناَمُيا اولَع ٌكِصْرِحِل اونِمْوُيْمَل نإ ٍراَمكْلا يأ ْمِهْيَلَع

 ' ُمُه َنْيِذّْلاَو َيِصاَعْمْلْوْرْفْكْل اًوَقَنا َنْيِذّلا َْعَم هَللاَّنِإ ْمِهْيلَع َكَُرِصَن اَنآَن ْمَهِرْكَمب ٌمَنِهن

 ع ِرصَنلاَو نواب ِربّصلاَو ٍةَعاَطلاِب «/5ؤَنوْسِسحُم

 قلع ا) 6 ة ةاوب جرن قزاب تمج )وك يب قرارفرط ىت قي ضرب ند لج ( يع رإ كقوووروا) :ددوي ا رك
 اكس ياللى "لام جرد يل ناروا كك ءلدبارول ايس كس سوك ضن ردا( كوم ند اكتم ايفل لوم لاكماد قعر

 نامذ اك حسرطرج لابتج( ليث لكل با دارمب لك قم ) كليا( جس لدي س1 ) نش تس امر نايب تلاع بيت ب ىلا ذل دول اك اج
 هسامكس فرط ب( ىف آل ثم تدور كف اج ليتك سبو كوخ اي لكى هق ناني( ىت لوم سراب ثدلال اننا

 سا( جوتي مير كى ) كى رتب كن وتمغنىكدشلا فس ومناهج نيل يت ىل رك ناي لاي كس ناس تغارف كذب لي زج كني
 راش فرط ىك في مركب )يك اجت فوخرم ناروا( بس رالتج مي طق اس تاس ءامكج هزمركريك م ابق يأ دن لاش

 تساهل لوبن رايك [ اي كس نا قت( قي مج ) لوسر كيا سس لب يأ ادوخر حيوا لن شاد اياك لق كا نلا( 6 غجس د هرطخ اك
 قرد دس دفا كت ياي لب هلل تع دئابركري ملكوت لكي وركب اب 00 باج
 تقيل فرك الاب تترك اكت سن كلل دوا لن لإ زج هزل يروا لالع-امكحس قوشمسس اها رفايكاطعن لست(! لون ارطست١)
 ءومايل تركب قس زول اع ادع رو امور تشد وح را ا كسى افرص مث

 تتر الاو تفسر لوم الاو اجر زك دع اترواوم تر اكيطاكت ذل ليطرشب ع تساجومراج انرارقنب لكلاب ضتوجر جي _ ل كم كل مارح
 د اهكتم للك زهد بس تبن كنا( ب تاب فوجي ناب قراهت لوم و وج اراه لك راب كس لزب نقدا اا

 تمت ىف وعجري دفلا لاح اكس ( مارتن روا جس ايددا رثل الط تس اش لس فلا كئالاع )< مارت جت ىلالقروا < لاط رج الفال

 7 سيل اون يال و ل تس ركل إياد ءارتفا ب دقلا ولوج بشاب( عدد1 ل )26

 بز جدد ةس متري لويددبي فرصر» كر ع باع كانددد كك نا( لي تغآ) ناي( تس«: يسد لانج شئون دددجج

 رول( لي خلا رقظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو تءآ) ل كك كح بآه جي حام نايباكن تجد لبق درك مارت

 مارت ئاوج ل بك ايئارب ىلا )جر تس ركل وا نيس وحق نيس دوف وللب ( كس رك مارت ليزي ي) كل ىل داي ذوب يب نلا نسم
 ( ىلمت) ىفيا دعب كس ب تروا ىل كي ؤق دعب كح للا نايا كذب لت( كرش ) نويئارب حس ىلاوان ولوج ! لاب( لبنت بيتس اك سك
 كن ءارتقم شب ميار فق بس جس الاو فاير فخ تصر ءالآو تشر ورضدعإ لس لا تروصى ار اورو ياك آر بخ لب فى راونس تملا
 كيج فرط كم قت نيبو ) تح ع دوم: هس فرط كتل لكلاب« رادرهئامر فس دول كس لات قلا( كل اء كس لويج وفني رتب او« ماما )
 كس رك( بقت ) هي زكري بأ نس دقلا كس او فس الاي رك اك وتمت دفا هوت دن زكر حس ل لولاو كك رو( كن أ

 رب) لصيد لايبوخ تأ ى كل اين( ع اهكلياي تافتلا س بم ان فيصل ع ىلا ) فس متولي داكل ب سارت ديسرواهتايل نت



 امماحاا ارسم ت1 103 لك ةروسا# مورا مو وسر نال اجر يفت رو دج زن نابل اك

 مترج( لح لوم زيد بحارمدنلب كل كس نج) لح لومراهش لبن لوكأل نرتب هو قل يب تدخن دوا( لو تنزع كلا ل بسب
 هةسركك رشه وددا تس جس دوم لس فرط كيا لكلاب وج ةكينع قوريج كدقير طا تعاارما رك تاتو ىلإ ي كس بأ(: )ف
 تس الغي بج طيس سا نما هددكجس كارب د كلك كرر كل اخ ساكس قداض دبع كأم 0 سرا نولاو

 ودبي نب كربشت )كى زرو فالخ لم هداب لاذ لونج كى مذاب لوو نلافرص قر ظلك وكس تف سب (خ

 كب ناس بو للا -ايكون ند اكد فن اجب لاحت فس لوبنا نياق الممل تاكيتكر ردا هلك تدابع او هج ليغ
 هك مكي دللا نثث) هت تكا يكف التخا يلع للاب نتن هع درك صيف نو كس تمايق راكددووب ارابجتبشالب دوا( نك
 « يالي فرط لك( ني دك )ءاكدسدي كيسا( وك ولولا كيسا )يآ( كهل با عوكل ور كيتكر وا باولو ودادربن ا رف انج ءللاطم

 فرط ىف لو روا لويناشن لكدشلا بنت ) تك ثنب ح.دقيإ طع ادوار ل رذ كس( لآقاي مرنإب ليو ) وتكاد( نآرق ) تملك
 توي اني ) م تعسار هار كوكل ج_انناج تورو جس ابد كك هعسهار ل ىلا ناك جانناج رب ئئراكدرد ارانب انالي وكن وكل
 متلك رفرل هك ل ةفنج ترض اروا ايل "يرطب ع كلبي تكس اجب مكبس( هملدب كل وكول

 نتي ووورل قلك باع نيك وفلازبروا( لوب ل ذان تيب 1ىلئارب سال ) لل لربارار قس ركلشم اهدافك( كت. رتس ل

 5 رض ب 2ك نولاو لس ركربص البال يكرر ( تس يل ماقا) هس مترك واس قى دضتاس هس ءاهبق دورك وت ئادوا

 طر بص يآ( ع نو تاور قران كاريبجايدركادا هرافك اك قيادوا كك هداذإب حس هدادا تبسي كرك دجئانج ) جسار
 ردا( كد مر نامي كا ةادلي الات نايا رك رافك) يساعد منار يعض نق تالا صاخ انركربص كيس آروا
 كى هتلاقي( 2 ” هاني تشيل كس بأمل تع تم ءاورب لكل ورعب دن كنا نم ) تجوب كك لد تس لو او راكم تاتلازخ لك لات

 -( < كس دم. ظاحن انوه وقتاس دئاروا سشريصردا لي) نو حر مرر لكيت دان 2 د كبير تءانكورفك) وجه قا

 تم السلا مب اننا لقت ضترب لع تم ايقك باعك لع يت الي وات اهسفن نلغ لاجمل .-........-: بيك 2و
 مسج هس ناسنادارم هس سلمي نق تعال مب تن قاب كيم ا لقت ترضنتاف رص كس نوب داب ل
 قرف كدا لوفد لب سدوم بكر تس رداد فرضار تس سرمد ني < بأم حس تقيروا درو

 سا ل لاج لاب للك لاو لن لكى ركذ يتلو هج دج ل تمي آل وبك دارم دقة لامك س يدوب ةيرسق كس
 رواه دارم قصي اع كيو زنك ضتبروا دارمي ل ل لامر صخحر وأاثتاع تررطح نيل كة اءابكى اميوكت يآ ب تروص

 كتررطخ ةما_ كل كس اره اي يكرس سارا راهتسارولباكفوخروا كوب عاجلا ساسبل - هس كرري ني 4

 لك له يمه لرمود كح نا قري تح تاذو فبل هت دكالجساي ايكابب "نما حس رايتقلا كس ومب تاالاك اج وكم يار 4

 ةلحر يجب ب لوعفم تلعفر كيس ديج ول ىرسمت جس ايك يك يما سين كلا سا هتترفاك لول بس لاب واتح نم ىدواهت
 ملكوبك- لو رابعا لاب فلكر وا ت ارذلاب هت ل ونوو كيد نكس ىلايخ لاف ترو ترجل رشا ع وب ل ءارتنم يقتل عما ل ةيغبو

 ياو لمد قحلس لا هر قواضبب مت رش ةمكحلاب < ل الباك تباتكااهلب تلطروا يس - تع اطالب تدير ش
 سدح لداج لاهي ليل ب هيلدا تسسا ومانيد مالا فرص ف لاخر كا نقراهلغا ع. اجب ةلداجم - لن تك مفاكروا
 ضب ليس لآل مهب كرما كل ”اصق ل م لا متبقاع ناو مم بك تس تءاءدقم مل روار وبشر جس لعد قيام



 امه اساس تي 4119ج لخأأ ةروسما رسموا سر موسرلج» نام الجر يش عررتتو رنج نك ام

 عيكس خوذلا عملا «ىلارصنلاو نوعلاب فيسلاب الا دوقال كج مسار

 اكازس واين دمر فكل خلا هللا برضو تيب ارواج نايءاكازمس ورا قرفكل ع خلا ىتات مويتب؟ قرت مل لملف :تابآ ط نر

 . لس ىلا كرنب نتن راجايكن ايي وكم وسر لن ى ؟ل شوفك جر فتروط لع خلا هللا مكقزر امم اولكف تيا اج ناي

 كح لاه ىزارط انبي طلغيادغ يك نجاح رك يت ايباوك وف هس كي هل ةيسدركم الاطار كل افك ح فرط
 اكاربا ترن سس خلا مسيبهلا رسبا نا تي آكس آب انلسومج ف اوسرفل سب قلو نامي اكس ان التب يب لي ثلبر نا مئتي ادع
 ترضخ ادتبلا لج كرز مل كس بسير لئالاع جس فالك بس ئراصنو دوبي روا افك اوتب تس اندك ارا كلم
 لغرف قئممت كس رار رانا كس سرسود راك ا رار اكلي قككتس ل م نا بوك[ 5 برش ماو كلسم مآ ديئادج يس

 كس تلاسروكت يرضخ روث لع خلا لسيبس ىلا عادا تيبآك آد جبلاطم اكلم ادا وقتك تلانمد كيس آس لورص»»
 < فرش لي باطخ لا كتم ا لأب لع سكاكر اق فاصناو لرعسس لياقم سيم جس ميك باد آو قوت
 سد مايا فرج اهو لس روك ماا هزتقد تن اي «فالظرب هس لوم قرورض ترش كن ورد ةداع تو لس م 1111

 نا ل

 للا لذاك ق كلن لع هللا برضو تع ...: أن ب قرب تدب قرير ا :4 قرت ذو

 لت اب لك عررط سا لئويك س لكن يما قران ىك واس انانسوك ولاول ناضل اي ل لب ار وو كني سنن لب يأ
 اق ا رك رفا اري رولا يكن صاع قبس لاذ نولاو ب يئانج د سرب نم لب لويتنسل لكل ورف اكس تب
 رمح انانسو أي هب لملاك س يب تروص رود فلك للا ل :ل# تذوب حس فرط كل ونا رسموا ل وب !اننب لي ىل اسس

 لزم دانكن تس كس ذب اف تم واكدت دلكدارهتس قش توصل ءوركل صاع لجنس تلاع كالا

 از ىف از ازرع ذب تنم دوخ كر انروار بق اكادخ فى ل ردا لوم ل زس ترص ل اينددعقو ضب كويك لى دور ضر وا مذ الان
 ىلا زس ىورخا تبا <س ناك ررض ىلاتحا لع سن نار و فرصروصتقما لئبش لوك لا لست لك اكازس ماود لاصرت بس
 كمر سف وف بحب لانو ثااكن لا ناني ردا اج لبر طخاكهريفو نشرك يبق تقيقت كنه ملدا

 ل ايرون قف( بز بكين
 كه ارداجايارف لش خلا فصتاامل ا ولوقت الوتي1............: يسوى اهترقلا فرص نت” كف ركل العو مارت
 مهكل الع ابا أريج لاي دار ارتس لاايقروا ساد ىف ااباهوكز تب لك هد ذوب تم الس كك ثدحبالل وفا هيام
 ل نارتو لسن ل د 1 ارآو مابدا غيسا لاي هس.دابتروا سوك لا ىو فرص ون حت اك ارب ارتو لاط ايد

 ل دانقسا لري انب لك وس يق سس دم سرك يبا ترج يس تنخج تت ف الغ كس لوول نلا تم 70 وسر ع فالغ

 ودك فس ركم ارتؤكل اطحروا لاطوكم ارت ركارافك وم دوجوم ف اظغ كس للا عررص ضن لأ ليث يس دار مارق لإن تس ايدك
 سا ناتي ايه راثشغا فرط عرج كس فس ركمارتوكل اط فرص لش خلا تبسلا لعج امنا تيب آن ايد كس الشب لي لوم



 امد حارا رأسي 1 ١ جازم لأ ةروسما رسوب 2 موسرلج, نال اج ريض رثثو مج رت نيم

 وكم ارت ف الرب - شمع اياك ركم ارت سا مدينتك وتب. ات احاج ايا هبعامش كك ليي فس رك مارت امك بجو لت :

 - ات لال كي لبي لاو يشك وتب ىو لعن اي لاي وكس نس كلا

 تي آكل تس ركب وشم لفرط لكم السلا مبهم اربا تنرضنوكت افا مابا ذا برن اكرم... 0 :هار كرتلا ليش

 هس دهس د تاكد مالم رمت #فرط كت قار عد لدار كميت اربا تغتر س ىل ركب لتوريد لكى ا لي خلا ميهاربا ناو
 نآرق نوري اق ايبكايوركم ارتب لو دوم داك اكن دس تغب مك اهني ا ايا يك ب هدب كس تمرتروا تلطوج شرواك يا- ل

 مارت وو اج اير اكشروناج لالط ند كس تغب كا ليل لان اهق ايك كور مس لاوج وك وب دوبي مل ايامرف ؟ انكر تحس ىلا

 ركلات ذاهب ديح دوا كش لضم اك فم خس لوبن بج نتي قا مليك ىلا, رفانروا ف اذتخا كس ناي دللي جساحاج#
 دهس ايك يدهس درا رقمارت تراكشروا تشو كراك حس سرس دك نس راك

 تسكر ترسو واي رف جب راجايك اد دقي رطاك ناتو لن خلا يبس ىدلا عادا تييآ............:منقيلرلط اكل تسالد
 كس آ- ل اج كدت اسس ىل وذو نست لت ب كت شت دزي لل دس تظعوم لاب ىك ل ناد شن تسدد جس دسح تيظخومروا
 لاو مولخم مس للا د: ب دقي رطتتما تيب امض را فو ثنب ىف ىلا نيم تلح رك نس ذب لك عراف ثنكب رك امل ين سر
 ثك رت لبث دقق رط نسالك تس لع ترروص لا فرص تم زاجا ل راو ثنكروا جس اك تدظعومروا حسك ررط اكل حلو

 اري ندفل رونا كس فاد: نب لكتاب ىقي اوم نت بل طووصقم رك دقإ ط ناسا ليي اتاكد هو وشاي دقي نما نانو

 بلاي, ولنا رطاريلاء زاد ايلا ؟ زد هدن افا يكس ثحب قالك نان اكاكل دروا ايكوم بج وو ركع وم ئانارج حس لاققاب تساوجانرك
 اوسرو ل ذ لي لورظن كن ولاو تلح ساي لوم فاو فس ايي وكدوكل د كس فلاخنزج« لي اج لس تراي ظظافلا كسر رط لسا بلو

 مكين تا نركجوتم فرط ىك قت تبكو قرفوكل د كس بطاح وف لي حر وك و ووصقبس ثداكب رك لقول لوب فس اذ ذك
 - اني درك ترفل اج رول نال لمد انيس دص

 كور ىك نت بسلط ل ايند حس قمل ا... كس لاواد لكك ورواه ذك حررط كار قوت د اد ىئيد

 اوك ايبا لوك ل بحب لن ىداع كس ذات 2/0 كس دصاقمو ارا ىو نيسسا مت جس لك هاد اكسس دوا اخ
 ريما راه دوق صماقوا رثك ا ؟عس ايكف اضناو تكس شلل تس لايخ لا لن تس كل كس ىق تيب ىف فرص ف جس انام أي
 اح اوم انرك صاح حرر ىلن ىلا بسلم نيا لتدج نااع_  دجتاسك فل اخفاصنادوا لين لب ترسب متل اتي د قت

 ب ثا ىركرس كانو ثنكب اماه اندم كيرف لج حس م” فاصناو نق سوم رايت كك تقي” فازت لس

 هداي تس بس رسال غزا رفو ثنكب ىدامب كك لي كل ايخ م قف ومرورك داي ذ حس بسم دقمارامب رك دج ىلاج قاب هاي
 كح ا انام اني دانيل كبدي لب تااطاحم قون دة لن ايا مت ل لع اهم كس نمد مذا كات تنس اي يق نو+- تساي لدم
 مى لج رواجس هار كن نام وك جس لتاد كن يد نال هاد كني د نا-كس د قاترك ب كت ابافب ا ىدآت سي ضف
 الم اكل ناهس متل يي تربيصم نا قوم دض كاد ترن هار كن يدار اج انركت باع جو كرك دجبسن يوك تاب كنس



 اميجاحلاا رس تع 41ه لجأ ةروسء هربوا 0 هسدلج, نال الجر يفتر رشو دج رت نياك

 ىلا بج مت ل تالماهم ل اند حررط لشي لذ تس دك عررط سا كيج لكن سراب كس نيد مك جس اداب دايدداك كش دك
 حاس نق ىت لوجر واس قبل طر وصقل سا لبي مار لاك اكس د زك يكل يخيب لب نادلو متو دامب تق يو سن تدك حس

 لإ ر فو دي اورو لاونختساب كير تيارا قب ادك كس ىلا قال لي كش نك ملأ ليلك ارك ا ك سس ف امام ةساج"

 52 تيزي سوم دوز لولاب ةاحتسرف ول ست سس دامب تييوقشمروا تك لد رك جس نار كف فلات

 خس تير مك برك وا حس لب اهو ان ل كب قر را

 كني درداهس شقي مت وده دقي طاكل دج كساب دك آرق..........: جس ليت طا ارق قش
 تار ثوم رم ميل رط ستاك انس اج يك بي تلاع كا فرص فيس ذب ىئانركل رجلا ع لائواد كل دج سهاد كتم
 خلا متبقوع ام لثمب اوبقاعف مبقاع ناو اا رفد كس ” ساء ابايكدتاسدس لأ 2 لانعرف «قئراد تايد «ذإ

 انرك ايبا اوم م ناو اند: لاهيا أس اراب لدايذددا را حس مرتع لش قال تع فلا

 ةساجوم قارب تمتد ايز ل تت ليم نأكو 2 7 كوم باكثر ! م لاري 0002 لاري يادي ب كو عت قي رطا# ز ايتسار

 واقرب تعيطرلان ليس تيج لسا قرابه ث ىاءود لكي ورك داوي اج لي وو تحس ب ادجاك نكس لش ىلا قرت
 < لكى تاس ءابت قئاىروا ىف كل وت تس داب شرس اك ف فانا رمي ةفومم تبسي اعاني زدت اك قروا تساي لبث

 اكن رق, هركر وف انطسوم لج تارت سكس قار مكر اكرم مل قل تن ذب ار ذنب نكس تس لا ولكى تلاد تنكس

 ؟ لركاي ورك تن كس لاس ورواد صاقتم حررط بيكر ليل يظظفل ليا شت

 7 قردان لدب[ررط لك كلبر كلليبس ىلا عدا ل خلا متبقاع ناو ٠ : رع لكس اروا تاجا لل شل لوب

 لا تلطاج انصب لكس دع لب“ فوج اج انرل قرف بوكس نكد قري ابكي فر صلب ايا يد شاك # رك
 هرب ساوج انطسرك ياسا ح ماقتس مو د ؟كياركا نع ثلا تازاجا لتثب س شئاساك كلم باوج كس قال اوم مولخم سس
 4 تلثامتات زاب سلا نكد ع قكى د <د تاجا ىكددب حار وق انيد تروا اناج لبصتمس ماقم لفك وخرول رتب

 فاخضروا وان ا ل وج لفن نسا كتب تكول غو ئتوو بنا علاج ور دب لكلية ذا ورق داي ذمكاتح ايدركر يقسدجتاس
 - ةككاعذب لمد عسا ءواركى متى نتاع كك قف ل لوم قات 00

 بك يرقت#ج كل ادجر واح تظعومروا تدك. ..........: تس لو ل دب حس حر الطصا ىل وتتم حرالطصا لآ
 <. ايكابكل بريك ايي ة اج اي درا رقيب اطخو لدجروا نابرب ب روطق لطصاولرنافلا نا كس لإ تدمر س  ىلوج مولعمر تب وداي ز

 كي ملا كلا بض انك لادج تظعومب تدلك وظف بت نارك هيدعرسود- اكس دي انك لقتل ب ىلا للوادي
 نار أر مالن حاج اهكن ابرب ليغ يب لا قطقر ع تدلك ل صا_ يس ومب مولعمريعب تاب يحس قاس لكالاح- 2 نر مولا

 مات ليد ىلإ مب سمج يك يك تنل اادتسا ىف وت سيرا قلاع يي لص نكي ين كس يكس لاتتسا لاو وا ىداع يلاطخ ل
 لونا, عل ابط نت لي كك كك راينا تاناونخيتلب تس تيياع ردوا تلوم ولاو لح تدلا لن لاب ب هس ود ىت بسر للي همن



 امه حارس تع 4103ج لكأ ةروسارسموراب مو وسر لج, نيل ااجريضتعر رم 2

 كل فلاب نآر قل اس بو ىاددا جس امج تجول ريو رار قنتما ل كرك لآ اك جا انرك لاخر كى بما كح لا لوب

 . . هللام" الا قل ربص اهوروا_لي رش ب لاو ىلإ ب لوك ومكك كب جب لإ تكسر تاك # كم الكف كت بس ب تال الدتسا لا
 ,صيصن بج ترضخ ناي انكسرك نك م اكلي وكرار بم كب ضن وكب رك كس ىلا لفوق ساخر يفرك سي بلظم اك
 2 بسر وا لكحل ديتاسس كس مالسلا مب ايبا نكس 2 رشم بس قف تب س حدابتفا كل ثول سارع

 ع لوب رومي لوم اكس نلا يئوروا لوم لاغ قف نو تيانع

 و'ن ونمت كشلاوج لإ ااتجدب ذ ن ايعرم حس تب لي ءالب بي رع خلا هللا معناب ترفكف عي 1:::::-..:-..: كرا ؟فل اطا

 كسا سد سوال قتاذوو لئالاع - ل سم اذوب وكل ذل ماكل تك روا لو تعش زوجك شدا روا لج تم رقت

 لوم لري هللا مكقزز امم اولك و ردا هللا نمف ةمعن نم مكب امورظأىنلا- لو
 مك لاك الكس سرسود كيأ ماكل تقي طو تدير باو مولتماس خلا فصت امل اولوقت الوتيآ

 -لاطلج رمد رداد6 مالي رم كلا

 فع اراك ل م تاجردو تاءاقمك- انا لاك وتم ايندراك يحس اتوب مول خلا ايندلا ىف ىف هانيتاوتيآ

 اديب شفاك تره لل 00 لاه اتنم مت ماقمكس لوروبشمريغ مام كى و روبل نبك دوا حو ل

 لو قم
 زيد لو تح اليصفتىكىت قت تموكوء فوت قرط م نقيس دثلا لاك اتوم مولخم تس خلا كبر ليبس ىلا عداتعأ

 3 2 لح تيبرل تا دارس تساعروا ىم قارا ب ارط لا نحت لبنت رورض كر ارصا رن لح قلمك عسل

 سظعومروا كلا, ن تقلل املا وبس _هسرك 001 ارباجو ىفل أ النو لاع بست لس لودي رس فم قرورض ا نوم رنم شو

 ىلدكىرودرظنل# 41- 2ك تول ري رعزجب كس اجو ابي تس ل دهس قار كرو ىتاوخر ضو تنقش كغ لمح
 لنا فس ومد ئبإي كس لوصا ىلا وو لو لاو كبي فوص رام لبث نسا ىه ىتللاب مهل داج و رواج ليت ملم

 رص اوم مولع خلا ربصاوتعأ-< لوم تلصخ كفا ىلا تربص اوم مولتشيس خلا متربص نسلوتيأ

 لاح بسس دذلاب يدق لبث بسس خلا هذلاب ريب دقلا ناكر ثلا حمص ذل (فر صن بص لل سوم تاجددو بنتا تب
 ظ -< ايلا يكت بانو ا كك ةقؤب ترضخ كس كاسح

 لوم ةنريفى وراي ىلإ ومددج شرم ا
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 اه:رسأوراب

 317 راقد دي اولا ساو ف شو 7 لت هورس و

 ةئام ُناَمْثْلا تيل كنونِتفَيَل اوُداَك ُنإَو الإ ةّيِحَم ٍءاَرْسإلاةَرَوَس
 0 م : 3 يت كب 7

 ةيأ هرشع ىذحا ها تايارسعو

 «وب ميحّرلا نل ِنْمْحّرلا هللا عسب

 راو ليل ا ريس ءارسإلاو ف ه0 ل ِهِدْبَعِب ىرْسأ َّىِذّلا ير َنْحْبُْس

 »ع

 هركذ ُهَدِ
 ِسِيَقَمْلا ِتْيَ اًضقآلا ٍدجْسَمْلا ىلإ ةَم ىآ ماَوَحْلا دحمان هدم ليفت ىلإ هريكش 9 رك اَشِإِلا

 عْيِمَّسلا َوُهُهَنإ كر اج ”انبلبا ْنِم ُهّيرنل راَهنالاَو را ُهَلَوَح انكرب ُىِذّلا هن ةذم دعبل

 ىلَع ٍلِمَثْسُمْلا ٍءاَرْسِإْلاب ِهْيَلَع َمعنَف هِلاَعْفَو َمَّلَسَو ِهْيَلع هللا ىَّلَص ّيبنلا ٍلاَوُقأب م ُمِلاَعْلا ىأ ِهْةريِصَبْلا

 ا اسما و رواش ىلإ هج وُرُعَو ٍءاَيبنآْلاِب ِهِعاَمَملإ
 و 6 مم ها م م سوا قزم الا عارم ا را

 هتبك رف هفرط ىهتنم دنع هَرفاخ عضَي ل ٍزغبلا اًمجلا ق ةوق ضيبا ةباذو وهو ق راب ُثْيِيْوأ لعل

 هني تلصق تلح مهين انف طرت دنا ل تلو يطل يكن ع ب

 لربح لاق نأ ترتشاف نيل زق دانا ربع يوني شلال ٌليِئَربَح ِ ٌءاَجَف تجرح مّن نيتَعكَر

 ْنَمَو َلْيِق ليِئَرْبح ٌلاَقَف َتْنآ ُنَم م هَل لْيَق ليئربج َصَمفَتَساَف ايْندلا ِءاَمّسلا ىل إ ْىِب ّبَرَع ْمُث َلاَق ةَرطِفْلا َتْبَصَأ

 ّ 3 2 ٍِ 0 ا لس لقول لس دقو لبق ةَمَحُم لاف كَم

2 
2 

 ريبخب ىلا و نيش "لل ذاق اَنَل تم يلا تعب َدَ ٌلاَقِهَمْلا كِعبْدَفَو
 ]ليف مع لاق كم ن نمو ليقف ليراح لاق تلا قلو 0 َتَنْفَمْساَف لات | ِءاَم لا ىلا انب َج رع

0 

 1 م8 5 2 1 11 ا ا 31 0 2 3 , قارا - 8 ورك

 ىب بحرف نسحلارطش ئطعا دقه اذإَو فس ويب انا ذاق انَل حتْمَف هيلا لِسْرأ ُدَق َلاَف هيلا َلِسَرأ دَقَو



 موسرلج» نا الجر يضنحر رواج ننال
 مرسم 0 416 و ارسال قر وسم انطرسمم راي سو

 ك0 تت ا لل كس اسفل

 2 ا 0 ا م“ و كا 3- ل ا ل 3000

 كاعم ْنُمَو لْيِقَف 05 *زاق تن َنَم 9 ليئربح حج حتفتساف ةعبا رلا ٍءامسلا ىلا انب رع متريمخب ىلاَعَدَو
 ارم

 ا تا

 مربح ُِلاَعَدَو ْى ب بحرف سيرُداب انآ اًذَِقانَل َحِيمَف هْيَلِإ عب ُدَق لاق ِّيَلِإ تعب َدَقَو يشف دمحم لاق

 ا

 0 لاق َكَعَّم ٌّنَمَو ْلْي ايقف ليئربج لاَقف تن ْنَم َل اقف لقرب حَمفَتْساَف ٍةَسِماَخْل ِءاَمّسلا ىلإ انب سرع

 ىلا تعمل مب لعق نب تشرف اهيا اذه عل هل كي ذق لف دير ثم هول 2
 3 2 5 صمم وس واج راد ا 2 5

 هْبْلا تعب ُدَقَو ْلْيق ايش دمحم لاق ُكَعُم ْنَمَو َلْيِق رع لاق ثنا ْنَم َلْيِقَف يربح َحَئْفَتْساَف ِةَسَِّسلا ِءاَمَّسلا

 2 اقوا د اا 1 دعم هل اد ا ولاا ا تال
 ا ا يو و ا يل

 32 مدافجا زارع هير اشار و 5 هبه عك و - مق راس ع

 ٌثعب دق لاق هيلا تعب َدَقَو ليف دمحم َلاَق َكَحم ا ربح لاَق ٌتنا ّنَم ٌلْيِقَف ليربج ختفتساف
 ايم "2

َس موي زي اضن رق رار رزقا نا و سل راجل ير رابالا دن اوم
 كلم فلأ َدوُعْب

 مد ردم

 اَهَشْعاَمَلف ٍلالقلاك اَهَرَمَن اَذِإَو ليما ناَذاكاَهُقَر واذإف ىهَُما ٍةَردِس ىلإ ب َبَهَذ هيَ نْودوعي ال م

 ام ىلإ ئحْؤأَف َلاَق اَهيسُح نم اَهَفِصُي نأ ٌْيِطَمْسَيِهَّللا ٍقْلَح نم َدَحَ اَمَف تريغَتاَهْشْكاَم هلل رئآ نم

 ضر ام لاق ئسؤت ىلإ بهن تع تلزنق للص نسخ بلو موي رُخ ياي لغ عرفو وح
 ُويِطْناَل كَم نق فيِ ُهَلَسَف كبَر ىلإ ْعحْرإ لاَ ِةلََو مْ لح ٌةاَلَص َنْيِسْمَح ُتْلُك كمَأ ىلغ كن

 طَحَف بم ْنَع ْفّقَح ّبَر ْىَأ ُتْلقَف ْىَبَر ىلإ ٌتْعَجَرَف َلاَذ مُهيريَخَو َ ليئارسإ ىيَب ُتوَلَب ُدَق ئِناَو كلذ

 كلذ قلي ذل كنا ن لاق اسمع ع طخ ذت كلذ تلقا لات ييرم ىلإ تع فاست نع

 اًسْم ْىِنَع طْحَبَو سْوُم نيبو قير َنيَب ْعَجْرا ْلَزَأ ملف َلاَق َكِتمأِل َفْيِفَحّتلا ُهَلَسَف َكَبَر ىلإ م عحْراَف

 نْوَسْمَح كلت رع وولَص لكي دلتكو ويلك َن يف ٍتاوَلَص ٌسْمَح َىِه دمحم اَيَلاَق ىَتَحاَسْمَح

 اهلي مويس مه ْنَمَواًرْشَع ل تت اَهلَمَع نإ مسح هل تك اهميه َئَسَحَب مه مَ ةالَص

 كبَر ىلإ عج َلاَقَف نرخ يسوم ىلإ ُتْيَهَعِْإ ىت + ُتْلْرََ ٌةَدِجاَو ةئيَس ُتبتك اَهْلَمَع ُنِاَف ٌُبتكت مل

 ُدأَو زر لا ىلع ير ا ا تلت سل لا كتما دا كيس قيل لام

 يلع هللا ىَلَص هللا ُلْوْسَو لاق لاَ ٌساَبَعَن رب 0
1 

بكا ىَسْوُم انْيتاَو ىلاغت لاق لَجوُزَع قير تيل
 ل ليئارسا ىببل ىّده هن اَعَجَو ةروَتلا 

 ٌةَدِئاَد َز ُنَف اَناَعتلإ ةيِناَقْوَمْلاِب اًوُدِحَتَت و ءاَرِق ْيِفو ُمُهَرمأ هبا كْرْضْوْمَي «الّيكَو ٌىِنْوُذ ْنِم اهذختَت الأ
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 اَنَلركَشلا ٌرْيِيَك «-زروكش اًدَبَع ناك ةنإ ِةَنْيِفّسلا ُىِف جون عم المح نم ةيرذ اًيرَمضم لوقلاو

 ضرالا ىف َّنُدِسفَتَل وَلا بتكلا ىف ليئارسإ

 اَمُهلْوأ ُدْعَو ءاَجاَذِاَف انيطع اب ْوُعِبَت 4مؤاٌريبك اول َنُلْعَْلَو ِنْيكَرَم ٌىِصاَعَمْلاِب ماشلا ضْرَأ

 ٍضضَبلاَو برَحلاْيِفٌوُق باحضآ ٍديِدَش ٍساَب ىلوأ اَنَل اداَبِع ْمُكيَلَع اَسْمَعَب ٍداَسَلا ير لأ
 همز اَلْوعْفُم اَدْعَو َناَكَو مك ُوْبْسَيَو مرلتقل مكِراَيِد طْسَو راَيَجلا َللخ ْمُحلَطِلُودَدَرَت اًوُساَجُف
 00 د سمس سل داس رم

 ّىنَب ىلإ انْيَحُوأ انيضقو هِلاَوْحَأ عْيِمج ُىِف اًدِماَح

 رار اق ةََس هَ 0 ا

 ورجاء ْمُهاَنَْع دال هَرَمْلا غو ادني دس عنا

 امك ُهوْيْرَحُي ٍسِدْقَمُل َتْيَب َدِجْسَمْلا اوُلْخْدَيِلَو د كه هوو ْىِفَرَهُظَي انْرَح يِبّسلاَو ٍلمَقْلاِب م 2

 نارا اقر انقلب هيو جل تمر ناعم نطل اريل زم وا ارز كول

 لعد هلا تدر د م7 نعت زق اخ ب وح

 ىف اَنلُقَو ٍسِدقَملا َتْيَب برو مهيد ىسٌواَولا مهن لتقف َرّصَن َتْحُب ْمِهْيَلَع تَعَبَف ىِيحي ل ٍرْثَعِب

 ةبَوُقَعْلا ىلإ اَنْدُع ٍداَمَقلا ىلإ ُمَتْذُع ْنِإَو منيب إنَّما دعب مُكَمَحْرُي نأ ْمُكُبَر ىسع لكلا

 ةَيْرِجْلا برضو رْيِضن ا يلو ةلظبرق ل نقب ْمهَيَلَع طلق َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ٍدّمَحُم ٍبْيِتْكَبب اوُداَع ُدَقَو
 مصاص

 قرط ىأ لِ يدي نارا اذه نإ اًنجِسَو سنن يصح نيكل مه انج ْمُهْيِلَع

 و 40و ٌريبكاَرْجأ ُمُهَل َّنَأ ٍتْحِلَصلا َنْوْنَمْعَي نيدلا نيتمؤملا رْكَيَو توتطاو لدغ موق ىه نبل

 ُرَئلَوُه اَمِلْوُم املا اًباَذَع ُمُهَل انددغأ انُدعْعأق راب َنونِمْؤُي ال َنْيذَلا َّن ٌريخُ
 ل تايآاا|إيا١٠ لكل ب ساكس لوني فئودفيلاوداك ناوزك لوا ماووطاسو

 ميحرلا نم نمحرلا هللا مسب

 لل كس تاد رم تك ءارع ارواح بوصنمبس جب لف رلظ ةلايل ظنا) تار زنا روكا ا هيو

 ىصقر وصيي_( لعمري 1 دروع ةركوراشا فرط كى كح دمع دوم همكم ناءهدتاقاك سك لس ارو
 58 ل : هس مدر ل لاركرس( ح رود تبع تس مار” ود كتي لرقم - ثييع ءارم ) كت

 قام ىلاو لح ىاب وج عس تاذ ل يال تايب دال( فردا اي ) لايناشن لبا يت ملاح ( ديل رذ كس لوربنروا سولي )

 ءايبنا لمع صح يا رفماعنا اك ارسادعتاو تسر ضخ آيا د < لاو كس اجوكل اوقاو لاعفا كس كيب رلى نتن ) عس ىلا تت د

3 



 |ءحارسف تأ 4!“ لطءارمالا ةروسعا نرسم راي رب موسرلج» ناد اجر يضن روم 2 نال

 ناروا كيد كساب اكس تلكم رولاوم ىاناج لس فير شتي لونا اكتمرضخت ردا لوم تاق الس ل تبا ىل م السلا مب“
 فيا اكل سنه انوع عسرجولا ذب مس ص_ دك كج ايك يال قارب ديفسكيأ لاي رك قونداشرا لوم لك تاج انمى اقن
 تراب قلع اق راوماويا ف لع ابوي اج دس ليدل تييب كن وا ايلا يكراوسرب ساهم. انج انت حاج كت هاكت رع مش

 ذ نر جتا رجا رج ءايكادا اكودروااوج لاو ل لدقمملا تيب لير عب ل سات تس ركاهدن اب وأ و راوس لن اهيا رع لج ايو
 اع ا اتفاتررطف جد م+ك_ هك نإ رجا يكدنب ع دود فس لم يك يسد ودروا بارش لش لوترد»

 ديتاسسس داب ايك اهيج ل لإ رتج اه فس لوما ؟و ندوك م ايكئا حجت ايس ول حس ناو اب اح نا ولو ذاورد اكن لاس آف لار توا كك لس هاند
 مر آت ررضح ونايكالوحكو زاورد هت يك يتتك ! لاب الد باج ات ايجي اي ل نا سبت يكت ها دو لجلب جس ناكروا
 جاولمكو ز اورد فس نإ رج كلاب هايك ا ياج لس هكا جدو دك رج د ورق هاند زازا يجرم نادت اذب لك عزايم

 نلا لمس ايك اج دل هس مك ايد بادج ؟عس نولروا دجتاس كس بلآ ايلا هيجل لبر بج لايك وم ناوكم تيكا عج دلع رظ ىكا ابا
 انين لوم تاقالل سس يروا يتلاحبداز لاخ ل ووو -ايكالوكوذ اوردر انج! ل ابكاتايتاجتج سي

 ؟وج ناك مك يك جو ف راي اناولعكو اورد لس نع ر بج ككل ابد دن انج اي ياج كس ديب كاع 1 رع دك نا روت 2 اعود را
 كس جل كس نلا ماك ا يك امجد - لو مت كايكابك؟ جس نود تاس امج كاومج تفايدد- ليربت هك ايكايد باد
 كيان ستيك اند كراس لسير اوم مولحميس_ تيد و لوم تاقاط تس ضسولآالك ذادرد د انج -اهتايك ابيك ! لإ الي التب ؟مخ
 ابا ولكي اورو ذس ردي اب هلس كلب ناحآ قسد: نر الزم ا ل و ايا
 نا ليلا ول د لولا اد باوج ؟جس نوكروادجت اسس داحجتل ايا يكل اوس لوم لرب سرك ابك وب نول مك يك امج

 لا-كدرت اعدروا قديم[ ون لكل وا لوم تاقالسععس لشردا وت ايلي د لوككو زاوردي انج! لابابك؟ هت ايك اكسب

 يكاد ول رمك - لو# نكيربج لم كالع باوج ؟جيس ناوكدل يك جتا ولكم زاورد فذ يرتب اكل ياج لس. ناح نيج اي دعب كس
 الح زاورو انج ! لا ابك جت ايلات سإ كس نلا لي /اوبب لاوس نإ يك بوكس ندا اسس اس

 تل عراب قع م كا آي هك سب كلا زرت تاع اسال ب ناو ل نويت لوب تاق تح نود
 يي اد ناب يلا ارل اتا نال اماه لري - لوم إير تج لش كيد بادج ؟وم ناك يك ايكتاج وابا انولحو ذاورد
 ا 95 وج تءاقال حس كوم لابو -اهلءايد لوحته ذاودد لير! ل مابا ؟ هك م

 تاو ؟6 ناو "كيك ايت فاي دواي اب اناولع هذادرد نس لير مت - احباب ب كاس ب قفاسرمج كك لابي - قدر اعدروا ابك ا يحرم

 ب ك2 نأ نيتك يووم تف رو رك لت جل يك الق ؟جس نالروادجتاسك- بآل ءايك ا يك اوس - لوم لير جل يك يد

 لابج كت كيث ع هز كيري روق تبدو اوم لصاع تاق الل فرشبسس ميما ريو الك اور د نجا لاب لك اد بادج ؟اهت ايلا هيك
 هك فرطو يق جروس نإ ناز علا تب وفى يسسد رضاع ورايدد ليتل إل ةيسد رضاع نش رفوازج رس ور

 وج 1ك اهي ب ماقم سا بج ىلا تايب - كح ماري لس لولكم ل كيك نئادوا حرررط كن لاك قب تيب كس كريب لا ايك اج
 لي هليل د ازورروا لآ حج ود قتل قد وكب دج رمي كس اقونداشرا يس ناي ل اق يارب لوس سعت

 اذ كبت تناوب امن د اكدرو ساعت ول فس لوبا 121 لوعكة ئوم بج ب ىتبلاو ليضرغ_ ليوم ضف ليام

 111 عساوقوو ال لك كفا هيقدر تيياع د ع سب لوم ظرف لس زان لس اجب تاودابكس لث ؟جس
 ادترضاعرجب عابد يك اعت لع يونداشرا جس ايل ذ آب ووك صارم غب نس شكوي ق كال لنج مكي كما رام

 لوبا ءايأ ياي كس ئومبج ناي كى درك ذا راي نازح ؟ رف فيفتي ري تما ىر ير اكذ دوري ساكورا زك ترعروا

 5 اهوا تا سل تال اري لا تما راحل ابو وروشم_ لوهغا سكوب مكس ذامغ اي كاب ابك فس ل ؟اومايك ا عيحول هس



 ٠! جارتي 4 لطءارسإلا ةروسا فرفور هَ مومرلطج, نيل صر ينج رشورمج تنل ان

 كل ابر اجاركا كي زان ياي دولاب داجاجاج [ىاي كس بسد يبس ارو كرب ارب حررط كا لك ث #2. ارق تيرم ارك ل
 الكلي اهوم لي ذامف ايي حرر ساروا كو رباب كس لوذامغ لذ باكر - ليث ليان قري يس لك ذود!” اك ايكو ىلا
 كس لات كمل ركوكم اك ارك اكل وصل كيا كل كس لاا كيلح شئ كس جو كلكم اك ارك بسس رك هدد اك اك تن زن
 هد بج دتنبلا اها كب ناكر وكم كه دب لاري رك وادا اكم اكسس اك لوركا نيكي كل اج ل كلاي د كس
 هل لوبن ىدئرالطا كل اح تر وصرو! اي[ اي لس كوم لعب كس لاكي شرخ كس ام ىكزار كلا فرص ناكل كم اكارب
 هنا انتم ل _قحب سكت نفاط نتا تما راح لوو رك تس اورد كف يفي م كل ل تم فب اواو اير
 كل ملاعروا لو لس ملسس ظافلا يا تبلا_تس كمل ىراخب تهاورب-ت ىل اء اح بال وماكج اه 1-3 كس دكر

 متروا_هن ىلا دداشرا_ اوتو لكي كى لات تفس لك يام رفوا شرا نس ترض كس لكك تياور كش ابع نبا لش كردتم
 ولاني هن اسراك انياوكى روااوسعسس.ريم مت( لح )ياريت د ذاكت هبا كك كس لكارسا ىف حسادوا د( كارول ) باتل وم تس

 ردقم ل قاف وا كوم ذ ناروا لوم تافنلا تفص_ جس تاس اج ذخحتظفل لمي تأر قارا درك رجم اكذييسا فرط ك ن)
 را زكر ةبارامج لمتد دا ككل اييا حر ف رشالب اق ايكراوس( لن قش دات اسك رو فس من لوبن سك وكلنا(« اجعانا
 رورض مب( تاروت ) باتل كن اوك م ارسا ىنب( ىكىداذج كتاب 29 تورت مكردا ( الأو فذ ركرق رام 5 لاعرم

 لع لولو نا بحري ( ل وعرن اي رو اديك ورك م جرد دع روا لالي ىلارخبجرعوو( كح رك انك م ماش ل ننال نر

 لي خ_طلكب ذ_ ذاكروا 204# ومو هس ذي جك لي درك عاصم دنب با نيا ب مق 04 اداسفالبب ) كنس داب
 رواء لشن لوك راما لح نسر تح طوع) لبست )4 يدب سن كس ليرات لور لومر وق الط ذي

 روا هايسداي تولاج ب كلا كس لاعتشا اجرب نس ل اركز ترطح ولو اسفااببب هي انج )ع درك ومار ل ا كل ىاؤلو رعواكدتلا

 رار اصح نلا مترج( لا ةركد يبد ك دقملا تيب واي دركر يقوكد فدا كلا هس أ خو وكب س هس لوبن ءاي درك اسمو كر لشن سا
 تشل رداكس نب ركدادبا كر امسكت سس ترثكى دالواروا تلودو لا. دوا( دعب لاسوسكس لاق قاو ل تولاج )ك2 نت ورك

 هلك سى نياةجسد سرك( تع اطار م اكتم ا مر( مكاهتايدابك اي نس مكروا) كح داب( وول )ال

 رج ( كوم نناصقن ىلع اكس ) كس ورك كل نا قب هك ورك( داسف) ماكس مم رك( اكدلعس قت ليصل هناك التوب 042
 نا لح 4س ركرافركروا لل )4س ليد ار دم راحو( كس ليد ركام لييرجب محل )6س [تتفواك دعو رود ريح

 ش تاا)رلوب لاو لس( سقم ا تييب )ريس لرب حررط كادوا( اك اجوم لايامنب لور كس داما اكمل ندر و

 ركوب روحت اله( لا )وذاك لاري زج لضروا( كك رك ارف ساروا ) حر وآل هت يجرم لب عررط لن ( كس ليلا ذك داب
 كد[ ورا فس ايدام فاطاسسوكر هن تنك ري نلا نس فلا -ايدركاي ب داسفكس رك يربتوك لش تررضع>فد ىرسو درج انج )الا ةركد ادب

 بج( لاقت دول كي نش تاز باك س مك قداجب ثنيما هس ثنييا لك دقمملا تيرب دوا الا ذكر يقوكل كن لاروا اذ رام
 مثول وفرط ىك ( داسفروا قرم ) متري كا ني( ولك , ملط شب دعإ كح ىو كرسود لا ) ساءرف مري ترد روربار م

 رول كتب ىفاظيرلبب كلا ىف هشلا وف يكب كت رار ل لوما كانو كيت ترضخت آخ انج - ىو از تتم )كس ليدى ورمي

 ىف ) نر قرر بشالب < اهكر رك ايت( نان ليث ) نان ديقاكم ل لورفاكغ# مدد( قدرك ا اسسم ايو كي زج دوا فش الج كري
 ايد تداثب لو ةس ركم اكلك يك جو ولاو نامئ ادوات ةءارأ كفروا دن ايهرد ) امسريسعتس بسوت ل حرك امممار( فرط كتم ار

 تان ددد لس مت كح كس نا تك ر لكن يظل اكتر ؟ككولوج ( كس ابك كك نا آرق )دوا حس الاو غل رجا! ذب تبع ليا دك
 ( لآ قم” نتن هد فيت زج) <جساهكر ركاز باذع



 ٠ حارس ع اه ططءارسالا ةروسءا هرسأو راي مم موسرلج, نال اج يضل 00

 111 لس ام دورا يطل مايا حما قطع ريع الاقل تكول 0 الاالله يتلا < كوكا ال 1

 ل لا .اناحبس واحيبست هللا تحبس < اتاجايك انج_ب اتكلم قكررصمم اير نحب نطبم ىلا 7

 يات روص رست ومر رصعرب زو نا رفغ مكس ب تدوصرسوو-حررطك نا رفك سددصما ناحبسروا_ررمخ ع
 روصم ينجس اتسع ررط املا ذاك اؤق كس د لاكشاوتتي نكي رب لالروص ل وفود كرت اور دمك نا زو كس ناصشع كج
 سباب كيا اكل ئاعروا لومم ل كويك مساج ابك اناح بسم هللا تحبس إي ااه اناح بم هللا حبس لي تدوص نإ
 00 اكفاضيال ملعال رواه ىف مكتوم كوت تسدوص ردم وان لايق روض انوم

 قراققر قرب اوم قارب ل اناج يس رواه بهي رو بيت اناج لس ب لافاسآوك ترضخ لوي 2 كس قر مك
 كسآروا لإ تك امساك اب كت رهسيسس مازرهس ى ارمانازو مام رك رو شن نايس كن قب
 كوع كس تاردج دكا ءارعاردا ل ةساج يسد لاب قت رفس وم ائفل لوفووري ل نيا لن تك جر ارحم اجب لولاعآ
 رووا لن تققو ار ف امك لوم مولخم تسر مفك ثلا حس لايك عوارمر صح ثنا كتءار تس فام اليل ناري

 تييف رظريتاسس 1 مومج وف لبح اي كس رك ؤرعمركراهنو ليك سس ىك عرضت خ# كل م نيب اروي وبيتي” ىلاج جاي دارك تس رفس اكاد
 دارم تار كراس ركام موفخشسس اور السيل ابي لج و6 لير مور زق لوم ركل فويل ني لس لوم نت

 تلاسر لأول رطب ترفع لنج ايكل اعتسا ظفل كرب ل كس ذاهب حس تيب لا ماهي او دبتبدسدارعم صح ضب لات
 لرب تارا كيرف جال الع ضني 0 ا لإ دايم هش ب تبيمولا سس

 يرو اهتس اتت ان [فرط كلشي قتل بي تلاسر دوا تس ختم اهتسوب لب جس ادم نري تفرط ىك قت قولك تيب دبع لو 53
 جس نم نركل كاك وم اكس تما لن تلاد لي قس: فل ادت هلا مكبس سا لب كدي د < قرفماقم
 معقد كيا فرص نايس لوم جرارم برم سوح وت رض الل ةساررف بكا اي بس رجاظ هد تس قرثوكي وج لع ناوثوورفا

 لح نبي تكد قواك نرارتم لامست رك حس فالتخا لمع ساروا لين لوم فاعور لت ارخمببسس ىىلابروا لوم حرارمعم ىلا
 بج ل اتساكسيركي ثم لاوشاب ناضمر كيد ننس ضعوا شع ىلا خر كيد زنك ضو لوال تفر كيد

 روا برق ترض ولكي لير ظن ة مس دئاف يكل ع ةسال دعا لابي كيلة ليثدقادي ليي ب حس تررتول
 - 0 اد ركل دوله زج بع رو بي لا ليت جاكي تمد رباط كت يوم

 5 نالفدبع ىسن ءاج يئانج جس لونا خمسه م وعر درو ترضخ آل تو مولعميمروط قرب ال عتس نفل ا
 0 توم مولعم سس لوياور لن مارحلادجسملا نم_بس تةمدارمانآ لاهلك - لدفن افكت
 اخ مازن فسم تع نايم للدوري رك ل ضار وا كلور مل ارتباك جرارخم يئس

 حررط اس اتم لارتتتسا لمع يكشف راحتم رطل مارت سلا م اجاب اي شاقني 0

 مرت ناكماكب لاط ىلا تنل ماكو كغ ابدج قت م لونا بس ل تروا لب اج لوب فاي متر مري قلم
 ع (ةكم ب ا لوم لوم كاد تس لاب ركبر وا لوعة فير ترث مكتسب ناو ساتر

 كسور نسي“ "اج كاني قصت هس ب نط ز لكي تس بسدعإ لس مارت صر رسل ايكو مراخان قبو

 نم زرس لكى الب لب سمرامت ادار مس قضت روس ليلا وب ماي ضن ييصتل_ ساد قيود تب حس. هكر والا تيب قدسي لي
 لد اءز لايعرو كس ترضخ رواسي رجا لو لف كاتي با لاب تاغ نحل لوب ىت ني زر ل سا كيس دارم



 ٠١ حارس معآ 12 ل ءارسالا ةروسما هرمي 8 موسدلج نيل لور يفتر رش يبل

 ناز رمى عن هس سر مالو ؟ يك ياو ل قصت رسال آل ايئاب كس يكب قوم مدهنم تدائروا اد لادإي قنا ديس
 5 الاوسروكي ل داب 2 لاترامغ كل ابو ح يآ نايتما كح ءاقلال تناتا لع لوئاور كى شب تدبلا قلاب هدروا دارم

 تاياوج ركل د هيد كل 5 ايلي د اكو شح هو آف ري روط يشن لي_اومو3 زو رف كب كب آ تس بو ىرت_ك

 لن باوجوك يروا ؟انضني لايك وك اخ لس تيفي نع ز ترو روج وم ليتر ات تنفو ساكس اتم مولا سس نك

 قا دابا 000 نبي ز تروا تدارك تكتبو مدهنم ول لوا كاك اج ايد بادج زق ؟ كتم ورض يكى لأ

 حس نلا لتلا فانب شرار كيري قي رطد بف مان كل كس لقتل تيب فس لوك وج لاي لآ ناي لما هسرسود بس نامي اوس
 هس بس لف ءاذتقا كيس الكفن اجور الري ء ايبا مانقافر شاك سأل اكومب كل سا ناب ل سن قصت دهس ىلا نك اوس وب
 اك برفقروا لوسكيروا ترولخ تلفو وو لوك جس هرامشا فرط لك ص يآ عي ف ارك رارتموكت ارك اهيدج-ايكادا دن اكد
 هس لل ركراوس يو هدوا ايلا ياج هلو تار كل لاق السوم لت ومب سايل رب هرب اشم اك تابت رج كسالاب ملاعدوا جس توك
 لك ىلاي« لومب لج كم تشرد .كى كى دود ل دارم لتكب كل وفود هل و حاسك رب ىذا ادق ناشر ابلغ ار وا مارك ادوصقن
 0 ام قذ هتس بسب ل ان وو نالوا ان راكد يبغا تس تبع وا نوم دلبقاكم ينام امس ستكر ىف درا لإث تركب لابو هريغو لير

 قاس لرد برمطا مناك يآ لب لت ضل وددت هداك دابعربق كافي ترضخ اكس تس اكلك اهيل كرب كا ضن” نإ
 كى شت رهصر وف ولج ي لاعاكت كرب ىلا اي سس آس عل دهس بسب كام مولعم لب ىب اوت لانج تايضفوك جس لأ رك ب
 كرا انت زن عارف اهو ل نور اهفرارط لااجيي باول اكن امفليا ل ضرس اي يامر فل ىلا هوت اك ايلات سكري

 ل وت تارئاجم لاس آر الا فرط كت بيانو ضن لك عرارمحصدتقاو ل لت ادني ١ نم هيون -<تس دياب كس لوذافاكال كيا با
 قرروا حس قناه آل طوب مولعم قري حس اظفل ساروا ابكت اي آدلنلا كل لا لن وب تس ذب حس تابت ايت ني ذك
 لا حس ىدلج لوك ناك بو كوم بعرف بيج هدايز كبس تكي لش نسر لايت الاي روا عع ل فير قت
 نسمروا لو رطل ث# تيياعر وكول نامي ال! فيعضل بم ركن عرترقن إي وك ل سار فكان كراك لاكش ضر واهس دكر اكن اك
 لك عراسي انج - لب اسر فالح الم لايئاتن ضب لحس رف نورباشم يآ اك دينا مانغا ىلا تدفع هراشاا لبن ف ال يضيخبت
 ومقر ارك سو تزاو فلج مقر وفك رول ف بآل يس انو مولتما ربا حس لج مالقالا فيرص عيمسا < لي تيد
 ضرالاو تاومسلا توكلم ميهرسبا ىرسن تللذكو ءايك ارفع ساب كس محارب تر” لبشر ابد لات عكر
 نايئاقتوداي نحس ترضخ وكي اربا تررط>ل اوم مولخ سس لست جس ابراج ايامرف ادني نه هسيرسنل ل داب ترضخ روا
 ياحلو لاين شن ضو وفود بستج لب لح” كل ايناشن لكى دفا ف كي ايناشن كن ذو نلمس نكس يب باوتج ؟ لت حل كو

 هنا[ يكرم اانعذباكم نارها ترطحتل سا_ ومب كل الحكو لايناشن ذب ى ذب كس متاربا تررطح لب قم وكسر ضخ آي نك
 لاعتسا ملكت يمل ترافل روطل لبي ناايسروروا لاك اعتسا للميك اهرث و لوا لم هناروا ىرسا خف! ريصبلا عيمسلاوه .

 هدإي زك ىدنوادغ يسرقدعإ لس ءاراروا بر ظن يق تدلك ديم امك تاكرب و تاي آر وا < دوصقت اشنوريي ربك م مالك ب ل لك
 ءافطاكف_ركركو صيت اي سوتغص ل ووو نا كدا دواس اتزبب ضي كرف لم تقوس ب قل كوكه جس انك راش فرط كة سوم

 لامارب دامب لب ملع قري ركع ايلاف هدباشماك بحارفو بما ذ- ترضخ وكل اناطتج لكي زج حس لاي تنإب



 5 هانا يأ هبا لج ءارسالل روس هرسأو را اال موسرلج ء نابل لج يفتر شوج 2 و

 ىل اهكروأي 1 لا مروا لل نن# يل آوو لي داون 2 لإ مث ريصب و عيبمس ري روط لاذ لوك لس:

 وكء ايما مات ىلات هللا هعامتجا ىلع ل ءرمتو ع " اقلطممكروا_هسد هو رجح نمي درول ننساك زين سلوك هه سوو جاو

 تقرب قارا اجو ايا تننا تن لكس آكل اوم زارف ل ءادتنقا كيس ركام رف تكس عراوراو ماجا م
 اهتاساكن انا هرهجاك ارك اصل ب رارب الا تقر لب لي ىف* ل كد كتي هس حس لإ باي هس دايت لس قراقر نيج ذن ا
 كل وم تسال فير شت اهنا بج رب ومس تدابعو ترايز_ةقلحلاسب- اق حررط لمس ذوكن دب دوا عررط يشضال ل يدا

 لوا تيلصفو:وراثغاىل* مفرط قارب لس: ايا سرمد حس لاجس نك هوم ةح دنإب لث قلطاىا لايدعم

 017 ناذا معاك ان زعل لس اد ليتم ل ناين ل لس ايلا سرسودرواايكادا كلا في! اود ل لك 4 تأ

 سادتي قع ىب نيو ظفي ىف نيكس فانا دج كا ل ا بس يلا ما" ؟ لوم تع اما زاروا
 ليق_س ءايظا ل ذر ماطو بيطروا ل كيلا تروص الس اومدود نبت ةرطفسلا لوم لابكتضرف راف دتتتو

 تلالدرب ىراد باق لكاس لوو ماج ع ماظ لاش داماك لاو نإ ب انلاح اج - تسسنا نسم
 كر فك اورد ت كي وو لو م حا رجدد لس قس كروب كت عع ادب نركب دج ول لو هرعاق اة ذاب رواغ ال

 00 ا زك, سأ صر ع تروس كرافت كد اروا

 ى اجا لم سرقملا تيري مدأبانا اذاف_<ىي د ىكمميت/ قول مب ساحلي قرف لوك جب لومتسر وا ماظن و رقي اج آش لوك
 مانت تاب عب كس لج ى اجا ساكس ام ملغ ل لوم تاقئالع دب دخقوم ةعيسا ةتيسا تس ءايبنا فلي د جإ كح كتاثال

 لب ل اينو اظن كس لا لير كلب لش لاروا ايكل ابقنتس كيس فس لوما لاب وردوا ايلي ديباج ل الاب ملاع ليي حس بآرك يمنا
 ام أس هيي لث سدو ل لبا فب ابسدعب كس تاقاط اا لابتحا قاس ام ؟نامهسززعم لك ف رادا كل جسد س1
 نمو خا نم هللا هايحالهاو هب ابحر م ياطافلا قتل مأتم حس لاول ا اهم لاب ورمي دوا ىو

 اهيا لياروا قت ولكل يأ لع اوه قد[ تركع لي تيياودليأ .ءاج ئجملا معن ةفيلخلا معنو خالا معدف ةفيلخ
 ولك : فرط دونر وب دب تهاهنععس لج اهقو اورد كياروا لكن ولك بنا لب ابروا وعر كيدوبيشو تيس ل اهقو ذاودد

 لو اع تروصيحس لبر بت خذ ترضخت رب راحت وزرلو قرا اب نعاس وم لوضروا تضع مدت رص>رك

 تالت زل فرط نك ا 5 لين تب شخ رك كد تلا ل هزاورد قتروا جس دالوا ليت فرط فا اددك الخ لس نوبل

 حلاصلا ن نيالابحر م _ قس ظافلان اوت بيحرت لفي ارباو منذ تركي ضوغر لج نوم نور سس ل هزار ىو

 نس ةلاخخلا ىبناي.حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خالابحرم نان طاقلا نا دخت "انام انتروا نكي حلاصلا ىبنو

 ترطن: سك تررطخ حقيق ىف كوكس تئئاسم لن نبك لاب دا لانو ترض وا "كت رطت كيد: كسل” بهحاص
 كل ئاشاروا ضع راشا نبك كازا حدا مجيرم ترطح ل توب لنج كس ناد از لاخ دللي كت لبذل كس لا كن

 0 ا ا
 سي مقوم فيرتكس ديرب كلا لاا وقح روص ملئ حس لي لوقروص ل ونت ننام دار تفصقن اك نست نقلت يوب واع تفضن اك

 < اناج وه ذب حس تير ضم ا وف ننساك ضطسول تررطنج ان ربك كاري لي لا روص ل وفوو كرسو درو! لهم تدل لابس انم شم

 تايضف لك اج كرات تليضف لج كت طسول ترطنت تس اوفي د لل باوتج نات للا اتبب لاكي لبي تدوص فرست ! لاب



 اءاحارسف تع باح ارسال ةروسء اهرسبنو راي اال 1 موسدلج» نال الجر يسضتحررشورطج نيل

 فصول تررطن> ل بث لاك مدابصم ناس كيأ جس انام اك خررظود ناسك سب لتس لدي قف قرود لاح وكوت ترضخ

 أسد اوك سول تمرح كس 0 2 وج ذب ترف آللي لاك رحال نت سد-ك ا ا

 تينابن قكىداد لكتفسول تيرضت_ جسار اطع نتمني هوالع كس اوت ررضخت [ نكي اين د كراس احد آرواايكايو نست
 فسوي بهذ. هتاف ضال ىا نيفلا ينم تيطعا دف تاكو ات اكس الحز ا كك ناد نر

 . نسحلا ىثلثب هتدجثهماو
 مولخميس_- نت حرر ساكس متقارب تررطحر واس كا لبق عك روت تيب رومعمسلا تسييبلا ىلا دستسم

 - انصب ر كاك ليك نكي جس :ءاج لقرب دتتسا تلو لس نتي كانو

 ل ناس آنت جوا لين لوم لبشج 4# قركر وا تنج لتشكل اس تضددياكك ريب ب نال ي لاس ئهتنملا ةردس
 نقع شخ و تحال نع وو لا ماكحا سيدار نق تاع كبل ام لابد ماكي ةش رفبس ع هني

 لة رف قرعس اه لب ل لوك احس لاك ترضخ جي ا حرر نا كاش ى كرم
 م رزوسا 02 ورم مهيد ومس 530 رك

 روا بهذ نم شارفاهشغف تياور طر وا . ىهام ىرداال ناولااهاشغف_ ل ظتافلاي كس ٌقراخب_ اهلشغاملف
 تلو امج ب يل رار لاو كلم اينم ةقرز لك نيل ناجم زر ار تيهف ندد ره نق نيا زبملا

 كدر قبة دوس( )كم ضأرذ01) بث تبان كلتا نتن ايامي لهو ساكسي ىخ حواف_كت
 ايرفداشرا دكت رب مقوم للا ل ءافرع ضب ثمسبر ىلا عجرا- لاهم ل ومب انكم انتل تسمو العكس كرش(! قع رخآ

 تيري يا قوم لص تودي ىف بالطالب كت يرض نيم قوم نروظنم ول كح ساوخرو ىلا ]أ ”ىوم ترتر

 0 ربت اروا ىكل ببن لاش نا اياشنل- نلالكوج تايب ك حدب ىنرم قس ب ل اوما ديب لايخزبم ردك وكي وك "قوم
 فيك و زارف لع قت ياما ذ- "وم تررطح كل سا وم التبب كول لب كو وم سسك "قوم ترططح فاح وبن مولحم
 نايك ركنراري داى لا لج ووو زين اجو شيخ لوك لاحا لما تمارا ند ىاع لك انام لك نارك و هروشم اك

 هدي لك ترض رايراب كل ا نير ساو كريسويكب ركوب دو قتل او نحب د لأ مك لو لش تود كى 11 1

 شامت حررط رول سا ىو ورك ترب تسماا كك تمرض ديكر وووو م اشءرمج ود« تر انج-مسهتر سسبخ و-ايكدني و كتف

 لابي -س يدق ش يعرب - مه نه اوم بسير اري دوت رض الات تق وك جرم د حرر ا اسمخ ىنع طحدق_ل
 رطاخف .اوركذ سجاهب: سمخدصقلا بتار_ ل تس جس دوري ههدارا قلم <ههراراةكيدارمعع مه

 بسركج يبيت لك اب لع نا اعقودقذخالا هيفف ريخلا ىوس. تعفراهلك مزعف مه هيلي .اعمتساف سفنلا ثيدحف

 ب لوم تالايخ تعا داوخب لو ذضاوم لوك لورا نلاء "مترج ءا” نأ شي رصرجي "كساب هيوا تس لما جس رطاخ جرد مكس
 نرش ل اط_ اوذخ تال ناهس ءارم قوس مل ابي -اكؤمه طغاومرب لاتجد كرش أل ادي 0 هب

 ىلا حل لس ل قاوم و دئاز لكم اه بس انهايثاب هرضم اب لكلا عايل نا. دنا تال د4 ركون راق

 #5 اانا ءدقم لق

 هك رارعم انج د لو قلت س تلاسردوا ىراب تساءاعنارواديح ف نان اضم كا لع لج ارممأ قب قوس 1١ :ت يآ طبر



 اه احارس يي ب اك البو ارسال ةروسء ا فرس رإ مر ْ موسرلج نمل |اجر فلا رشم هت نما

 تبان كت لاس نط 00 جوم هزارتااكي زتتو تسقى كد شبا رك فرط كيا حس نا ايلا يلع ورش سا تس دقو

 رواسي“ 3 2 قاكم|اس ام يولروا يوم ترضخ لس تي وفق ككل اسر سس - ائسوماسيتاوتعآرل كس آرب -تل#

 نارقلا اذه نا اس ئداج كن ايبىدابر يدى اجل تا ارسا ىف روادختاواكت اجنعتس روف نانوطل كس بيب تو بيغ رج
 د لوم تب اقتل اسروديح حس لج قر اب كشر كن آرت

 نااونع ولحن اريهتتو تالاكغناروا تاقيقحتب قلت حرارعشدقاو 0 : لبصفتا جرا ررعم تاو 0 4 0

 . لج ظحالم لئاقوج ني لير لل م نشك
 قروس لا-ايآ اقول بج رادع رقاد خلاك خرارتشرول لراحتك كي سررضُأ لج لاس كيا رق سدي دل ترج

 2 ءارعاهتخ ايلا ير فنا اك ترض لج شأأ رسم مارترهس ل ت نابل هنت لاو نسا ارغا

 حم مولع رول ”«تاصح تع ءاحا انام راند تيه انو اسلا م يارا كدا درو ناو رار ىح هريس نك نب

 فرط ا ورا توج سموم روطف اص حس تيبآ ااتاجري لناس أت كارم قت لرنم كرصدد كر "ناو طا

 قدر نمارس او ل رمان كال ىهتنملاةردسددع ىرخا ةلزن هاردقشلو تع 1م روس 0

 تاور ل“ رسم أ اجرت ب ل اك اك نتج لال حس تمثل لا ثني داحا لب سف نرمي كي لكنا ةردسي 1 3-2
 ماع

 تايإ حدد 22

 كنا ل تيران تب لك رق ل نط تربعت [نك قلاب قو عم 50 ارساروا حرارتم

 لك اايانركراكذ اك ةساج ب لوئاس أ بلا-اك جام“ ردتمالاو ذك يندد تعدباك ليات لي ادوا جس فتك نر كر اكذ ا كما

 ككل راس رش ئهتنملا ةردس دسعانافلاك مث ةروس_انول اجا عردتبم عن 200 200700

 ىل رقم ومتاك رار عم ىلا مسج قاب وجدارم انومج ىلا 2 ما د يزستارلا اب لاااك قتل وفوورللب ل لارا لع يك
 م كاد لت ىضف) روس حس عل يضر + لبيك تب اخاع مرج ةاويجوارم نوم ناب 1 رزقا لك جرلا ع 7 نوع

 - يم قف اكابر نر ظودو تنج موا تس لابوروا تدب راكذ اك اج فتن نس كا كور فل ونانركراكما

 ركب نسا تع امجلاو تنل مان............:؟ ىلاصورروا ىلاوخإب حلوم رارعم ىلاسجوك يبقي ترضخ
 ناآرق ولى واك ع دايفباكرامياروا-عس لسد كا تما (رامتبا-جس يلو نارعم ىلامسج لش تلاع كى راديم ترضخ
 فاعور فرصرلا وج وارم جرارتم لامسج لع ىياضاقت اك لا بس ايكه دكا اكد قاو لا تاس لح ت تاو مامتما ل“ كيرلا

 لدلك آف ا ئعدردا لك ع لك جرد ناك نضام لوم زيا ع !تر2روازمم آب ترد لاهو ىلوجدارم حر رغم انما

 2 نورسوؤا لذ لإ لع نييهؤملا جارعت ةولصلا ىئانج_جس قر لوم ى رم ادغاس يآ ١ وأ رارتم ىلا قت لهيصوصخ

 باوث فرص روك كت ل فير شتا تيم منو رودس آلى اوم مولخس بم كس و ديا لزيت جس ايكيا رف نلايبانوم لاح كل
 را لكى باوخ فرص رك زيت احاحابك ب نالفدبع بهذ دا واتجاه ثا مرظ لعد[

 لح ار فأيسآ ل انس قومك نك 2 خي باجل تروا تنم ماكتب روا لت لب نتا نم نفل يروا اغا ولحوم قواك
 نعل رورو ولا 27 ايكبتُك واكل ايح ب روط رجال لس سل



 مشل

 |ءاحارس ع هاك الط ءارسسالا ةروسءا فرس وراي مع وسر« نيل اجر يفتح ررشو عتب زن نييك

 ل كك ك ىئتالاكغا ىلا ىلع طب لمس لس دره ىلا مسسج مج 21 :تالاكشا ىلع جرارعم ىلا مسج

 < اتم مولخما بس انم تانك اكن ادت اسكس بها

 أل حرا ردم لاستتس لسا ارعمىئ انم لش لامك اوم بش عسا يؤ رلاادلعجاه و تهب وكت رار نعت تب روط ىلع ا

 فرط كل شم اهلي بان ترش 12ج لكي حبيسعدئاوبومدارعروبدقاو سمت ساس نامت لوا يبات ؟< لوم

 ىو لن كس كس تاراشا الامال ايؤرلا هلوسّر هللا قدصدقلو تياروا كلمانم ىف هللا مهكيريذا تي ىرسود

 نكسوم تير تحاور طفل لك بنت: وجدار لك خرارتشرل ا سسرسود# لج تكس فرط لا نسف لب ايدج وم ورم كابي باو
 ٠ تاعقاوك جاارعم أر يضناعم_ رسوم لي ىراديب هاوخج_.انلس جابك قر قوات كيد تنفو كس تارازين تبارق نثمكىل رق بج
 قي - وم! دو د باو لوس ل بير بي كاع تاووزر كن 201 انس د ايكي ركبت يورك

 لي لجو م ى انه اي ىلاحور بجرم ستشمل اي روا ىف اسس هدف فاح شو ل, «ناونجرم سني( لق كسا باجر

 فوم لت فك خرارم ىلاسسج سس لارج دارم رحم انه ل” ب تمي اج نكمل
 < ب باوج ؟اهت اي[ يلي باو رارعشوتقاو كج ايكوم بشوك تارطت تس ظظفا كس «تظقيتسا مث" ل فير شش يدع )١(

 قوم ل لوم لدانو ىنا كك لا لو < ددباأف الفك ثيي دع اظافت #سددرم لو لاش دع ظفاح كير شت لوك

 دارعتنسا لك جرارم ىلاهسج ترتب مك اح_قك ارك اب مايروا كارل رار عمى انهي ىلاحو روك آلي لحس انت اجاب أي رصد
 هس لا قت بتتوم دارمركا قل ارم يلاوخ لب كير ششي دع للا لبد أى داركم نأ حر ارمني 1 م
 -ىل آل يئز ال قلى ترارعم ىلاهسج
 لكس ياباد7؟لو فالس مرعم ىلا سجوج يكرم ريش حس لااوقا لس شتاع تروا رواه تررطتك رار طن لب( )
 ا الح ىلع نكمل تاج لك قب تاب كن لاك هت غد لتونس كت تفو لاو ميواعم تح

 "لاهل نات اذا ل لد ل 1 جرارتم ىلاور لوك ابكت دبس اتق اوس رصد كنس نامي ومداتجا اياك ا

 عرار دقاورك قرب ذ ترضتل وقبر كأ ردوا كوه ريع كى اس اي دا لضؤ سوو فل واوسب لماع شل ام ترحب ر . لال دتسالا لطب
 نيقكرعب لس نوم رارعكروا كذب ذس لوبن كنس مابك را ةسرسود- لكل وبس لشن قاس كيل اجسام لن وبن_ ف

 كتاب كن يقرع لس نس ا! مالسا فس لوما رك هس انلسوم قلي داب كس يواعم تمر ل انخا قي كيج اكد ابك سك
 لوي اك ونود نا قلخ ل عقاو # سود قلع نكت[ اكياجابكد يبعد بكت ابكت ىما نيب وفور ك جس انك هيك كد
 تساي فلاكن ادقث ل ءارسالا ةليل ىف ملسو هيلع هللا ىلصدمحمدسج دقفام هّللاول وقل شئاع ترطحزيت وب

 ىأ نودقفت اذامتي الكف سو روسو انج - 0 يلح ذر كشاع رطل ح نسق لارا ءروا

 حس يب لطملب اون لاك كسلابو دل كام مب آل لاري بلطماك شت ام تررطخ لبيس لمت ع للا

 2ك نم ى ليي روابتت كس نادتقفركاروا سس آ م ترورضروا تيل 1 ارك سد ليث بء اغيبد ننا بآ
 لاناو تبدي شك ىلا نيس يدع اب لازال ل ارق لو« لآ مزال للك خرارعم ىلاهسج كبت لبنا
 تنفو تح وسلك اياب لاب ندا آنس كل اور تسد لعالم تو بسلم ببالي كس نس د مكب«

 ّْ خر بان د باكل سد كسا ارف فير شت ل ئو يسآ قت تننو كس كت اجرا هت لعل يآ



 | هسا رست « | ةط ءارسالا ةروسء ا هرسمو راي م موسرطج» نال العر ييضنررشو مج تناك

 - ناجم لاح كى دوجج وص رينو ولاور علوا

 تا ل وتدوجو اكل وفا 1و حس ور كوي دج لاس( :١١ لين ب تس الاكنا لك. ىلقك.....: تنالاكتنا لش عرارمعم ىلا مسج

 ليج لسد لوك ت خل آرع نام آراكنا لكل < لسوالب ضو طور لد و باو قكم تزوماكك تا حراربعم ىلاسجري
 نامدوراخيو نكي ولت ص اشف بلا قوم نيج ابل كن ويد وجوم ا كل انوع 2 مولعماك زج ىلا ردك كيت
 ىلا قم اير اك لا واو با_وم ري وا حس للا نان آس نلمح ليكم ز الر اكن اك ناس آ تس شاوس_اننار .عوموكت سمو روف يانا

 ليلو وكر راكنا لح نامسأ القع رغد كير لولا ر مود ف الخ كس اي وايلد حررت فير كس كير هاو ف رن
 ردورطاياوك اوت د ضن عر الطا كس ون نسج كس نكبر رواج نكس فن لد وجاك لامس الشك لاب 5
 كس ناسك انرج مولع حس يدج أس( ادع ىرور ضان وجدك وذ دعب كس (رالطا ىث يصد نآرق لبد هسا

 دج كيال سي باوج ؟او: يك اناج لن خرارتم اك ترضخ ار قكمر لبو دن زج دادناج لوك ركعتي اروا سيئر كي

 مايتلاو قرخاك فاس[ يوزن كس افس الفلس بشوك نثث ()- )يس زجل لسا يس رورضرعبت سنبل ليل لتر ذكروا اناج سس
 1 لكل وكو لا كفس لف كيس يب برج ؟ اكد ءادمب بك آنا لم وفا تير ضخما ليس لام انلمروا( انشكي كم )
 مال راكفاكت سايق ترو اكرم اوم حاولي - يس نام يتلا قرفاكس ونام لب الق كوكو ب كس سا + طاق تام دقم مات
 كس يدور ئاورد كل لس تفرود تيرا نيدو خاسر عا لن رلإ آت أ

 تكا روطف نم ىزت لهاي جورف نماهلامو- رن اما لور تفرو[ىنوتش ما[ ترضخ تي كس سب

 87 هند خت ىلع 2 2 ل: سال شكل اورد لي لوناحآ

 لا ريم كبج كساند ىش لك ترآ لتوي ؟ايلايارف طل يك ذي آس ذاردرود غلاك رى تبع بش يروا ()

 كئالاع- هايدرك مق ةراكز راك ركل” كس ايند ىراس لبس دنت تروا لع دك ح ذم 3 فرص كاك ايش و راسل رذ كس كلكارروا

 لايف كن انج جس ىفاج هر تقيقت اي اسك ترددت كى لاهتشلا كال قارنعا سارجب ول قوم سنت دع ىرخ لوك كى رايفر زيت با
 كفالفالا كلف مانا زك اتاجابأى يي هساحاج لل س للف لل ىت كامكس ولما ب س يزاوري دنلب ل
 لكادل ىو ريو نك دوس دايو اكرمادج ارم ع ناز اكوم لكى د كور ىت تل كك الفال كلفمس ناب _اهعل

 رافت كلف سايس ةيجرداع دم لبا سلو تانج ؟ىر لجو قل ابج زج دج - راو رتل
 انتل بر يسوي كاهن اص اومبري مولعم ير نكت نذو تاق كتل شا نكرم دخل ناو لع رو ةقكررشم وو وت

 كتلك ىئاد كك كس جرروسإي كح كس ناسآ لوك كا برا_اوم مولحم مل سس تار كي ضققاراسزكل ولا اين دركم ماكل تنفو قت
 هج كرينات كيلو ليي اقناع داتركتم انوكمو راس لا ودة هس كوك
 ؟لوم سك نر كت تاقبط ناك رجب قلو سبي رئذ زج رادناج لوك اخري وا اوم قط كس ىككر لاكتعا ففي( ن)

 ري ل اج ايدرا لوم ”ى تاس ىزجرلا نم [كسوم لاكن للبث تروص كن ربل اصح لاسم "كرك يبات

 لام كم_ قك ؟ سألت عر ب د | 72د نكد قزق عي ينزل ادق تب لادن نع قروب كتبي تاق قاع
 5 م ارثلاو_ 8 زكر وا سيم اوترقطرواد راندقطرب رم زدقط



 ٠١ حارس تيب 1 اك الط ءارسالا ةروسء ا فرسفوراي 1 موسرلج» نايل الجر يشأ رو مج تنل اك

 نلا لبي رارتم بش ل ترضخ[ س هيف فقل يسرب نا يسرد كسل يلع :لماب ل وم ىلا لكل جرارعم

 ل وات لكل وتتاور كف رطل وذو درا حس فازت ا كتف ظ راس فلل ا ؟ لطي جس ايكرادي داكى اختر طلاس نوح اى

 تاناود نعي ءدددارم اند لس نكس جنم اكل ب ناس تب مولعمندجاكيلا راهي ذس تاياور ل: لشي لئاكىك

 ئدتوادخ راديد اكملت لي تنجب: الشم_ اوم ووصقلر اذ كنج 17 م1 ىلا تكس جايك ع نا ساتومم مولعشر اهنا

 جس ا رووا ذروا حس مشجر كل ندب نيد كاس النجا لست لك توا كدب لايك بلوم شل لد و

 ركل قل لكوكب كوفى اان الوصروا زار يشف راع ب م اتقن كس ثنكب لش رلسلس سا جس رتب »دايز انك قة هاب ىلا لاعرجب
 < تؤم مولخمابس ام

 تسوا يول وأ 4 ارو 5 كنور نو قر

 تثزلرد كلثزا هاحو نييكمتب تشزكر كلئزا نست, ي(0)

 لاب ناب ورا خرج ةرديسرد رك رغارب ترق رو مرك ناني(

 ماركا تيب رالاس تشلورب(0)
 نفي مسلخ قمد هدد(
 رئامن ملام رتارق ءانغلب (5)
 مي قرب سوم رس دي ك1(

 رك زورفا ا نا 2(

 دوب ديب ا ناطلس ل ب( )
 راشك صف تم رو مقانرس()

 ضالما ردوخ داد لابج رئبز (2)

 مارد انعم قوى ز تسب م(ه)

 مخاد هرج تواكزا لر(9)

 قرب ليزو شات ةارب()
 هس دال لب تس مكي (0)
 لاككري ال لاثع شخ لا زا(9)

 ما 2و قو لاو تاك

 قع 12 تير مانع
 رثار ملا تور مل مدام

 مش وروما | َس وف

 ذر زوي رك سر را 2

 دأب دبع ىو فيل ىدنجز

 داهث مكب 74 نمد نانز

 ضامن تشأ .لايشرع قاوطحمب
 هكراب هدنب كلف مث“
 كات نلامآ مت عب

 لقرغ رون رد ريشروخ 0

 كطربا ب ولول دج ةهدئور

 لاك زارت 7 ورز نآزو

 وا مارآ لش“ يوري لنج وا ماك ىزتت ذا كرش لانج(١1)
 دامث ئ رلث < مدن روخ رك ءاغلقرظن ساقي مدت 48

 راوس# جس بكم واش < راومار رف مث لاذ هاروا م17 )

 ورك زامار قرخ كلف لشسوب درك اورو مزقت ني زوج 01
 لادر بلومز مل و 3-5 لاوو ومو طخ شع ورابب (17)



 !ءحارمتم 1 اك اطءارمالا ةروساهروراي سر موسرلج نال الجر يضأررشو لج 2 نياك

 هعمل نوع ناز لال تقيد شار ذا كير ع (10)

 ابلتمآ مرومت مدي .لارد ابسرفب عزل ترف رز(19)

 شم هللا تمص“ مرفرب مرق رع يقاساتت هردس هزاورد ز(1<)

 تشو روار يرد ودبأ حددي تشزكرو لايشرع لئاو دز(18)

 ريس لادود راك نيطف ديس لاياه تعالداد تبج(9١)

 خارلا كاب لايزو نيز خا لاعآرب مواز ني ز(١)

 000 راعشا م رز

 لإ ياساكر وكس قي نار مات: روطاك آكل نر تكس او سك مالك(
 2 11 رق ترمو تل# + ل ندع نات 2 هجر اوس ايلا( )

 كم هرب ساب آن رجب تتما ةردسك: ..اياثود زيت ارينا ل ناريمكس ىلإ دن (1-)

 وام لس 1 اح وامك ايس للا راو سس علا 2

 قذوملأاب لوكس تى ريم ذل: ع ايار صامت بج لس يآ م قند(0)

 قر لاسقاط لجو ذاب ريع لسا لو انج اع لع: قر لاتتسمم: لان جب كف اج كس بكس سا (9)

 -هس هالجرب ريم ور كلج قف: لومنب حس قربا رب لاب فيا( <)

 -ايكى طداكن دس قود لس تار: كسار آل ناهس اك تساد كيا (1)

 كك ربع لول سوفيظرنج : كل ءاشواب كس هراوبأ ال (0)

 كك ل فير دقملا تيب حسم ركل ناز بف ان: لوك لش لدقملا تيري سك :(-)
 كك وم صاخ سلوم وك وتشرف: ىدلإ روكي آني تدق كايد(

 ايلا ذاب اع نا آى إب فاس: :( حس اينو لك ةسارزتنم سابا ناءاضاح تاي( 0)

 هس ثلو فرط كل ورجتواس نا ايلى اخ حس ماكس( رت تاربططم جراو زا ) لورجت ووك د (1)

 -اومابو مرو حررط كب اق اكل نلمس: لاو فس ثودزيت حررط كل بهن كس نار كنا قارب كيا( 2)
 دهب مر اررطىك ىفومالاو لس ثودزت حررط لوم ردا حررط كم تنر مس 49

 .هتس ناكر كا ييجراقر زيتهدإي نس للا: آل ناك انع شف داي نت ئا(9)

 ايل تقبسب تلت كان وكس اك ا: حس مزمن كم دف ارك لج زيتي( )1١
 امنت انكر رمرظأم هاني ادياش اق تكرير ظن ع من (1)
 راوعلب امس اهيا ىتايكرواواشد باك و زوي اهيحا تيك: كو خس اج كس .تسار هورول الاو كلح اك ةسارا وك( 1)

 : - كل ساب سرع يك لاهم آس ديت, كس نا :ايكا كن لاح ودار سلي ا بج( 1٠

 نه هس اهي وده كس كرام ل اذتايكك 1 ك بقلك نا ريطخر وا "قوم تلرطت نش لاو دود لم ىلإ 101 (



 ٠اس تي 1 كا الط ءارعالا ةروس! هرج ا موسرلج ني اجر يتاجر شور ناك

 - لج عد ككل ابو قلنا رس ترطحروا عل كت قش لس هاد كارب كس للطرب ترق (10)
 «(ايكماكتس كايا ) شكى يذاو انسه دري ىلا: رو لوعرا أ رداع قرف (18)

 00 27 0 ل

 -.ايلط ىو ااروا ع اي جرد م اتم: عكر زل مام وتشرف (18)
 - نراك كذاب"( قرم ةثسج )يتجول جتنا كتيب الد كتبج(19)
 د لا : كيتو اءذروا نال ذ: كني ب كاع ارك و مادي ب ناي ز(10)

 هراشا فرط تاهقاو نمل : لي ءارسا ىنب ىلاانيضقوتيبآ ممم :تاعقاد كس لوكس كل ص ارسا قب

 - 1لكح افراح ىل' ذرجردنمدجتا سكس ل ارسا نب كس اتم ولحم روط قرات بس ايلا يك

 ارب ليك دقتملا تييب روار هش تسب ايل ا
 رفد ياروااوميروأ لمت ءاشداب قرصمروا كيا حس توني 157 قيدأح ىك وضتبر ل رعب لاس وسر اج كس لال

0 

 0 نينار سويسرا كوكل لاس 22ج د للاي هاشداي روجر صن تنك دعإ لاس دن كس لارج .--.......:-
 تاكا لج رك انب بح ناني اوى سرس نادئاخ قتاشدس لثكلجىلياروا ايلف ثواتلودو لام دوا يك سالي

 تواغب ترن تنك 5 اتاثي سيب نا اكمالس يل اين ترض _ اقترب ردا تسي تب اشد نكي. 0

 يدي درك ارو رك لأ آو ضل رهسر لا يكبر اهسم مشار اسس لح اذيانركل م تفخر اب ودول صن تنكب لبي لن كس لس اهيجك

 ثنا اج لي لباب تاس كس تلذ دب دوب كلل اسرتسدعإ ك- لاب ئ دعب لاه ردني وسر ايي سر يقاس دقملا تييبايوكث داع
 كك لب اكس نارهب كس دكر يدوي ف لا مت احن يلوم باقرب تطل وو الا ةران فس نارماواشوك اي واش ثنا
 دالك تدجندءاجربشف منا هس ليدي عرج تدك ايار نجيدرك الك ناساكتادايدنجب لم

 -هس داق 3

 فياايرق رد درع ينام نا عطف نق 1 لوترارش ىلا معب لوفد هكي رجب نكي عل 6

 رار نيل رد لك نودي راززب لاه كس ركل قب شقملا تيب نجل واخ < تأبى كبي لاسرتسوم
 - ني ا ةاثنإ سارع نان كين ل ضر قر ريش نيل ك ىتصت ب اي . رهو نورل قل وزو
 تمرم لكس سسر# هس لوياروا قوم قرارطمك كم ور ني الس لابو دعب لاف هب كس ارب ايد لاذ كس لن ارمدوكر سر وورش

 -ٌ وهابي ية تر ضغحرعب لاس م

 لان سفاري كورك ت لاح ناايمد قدر كدب مشرد كدر مداخب كك فس مدر نا السرج دعب كح تاهقاو نا...
 للاي[ يف دعب لرب ل اه حس ف اج لس فير شت ناس آس سك رطخط واح رد ىلارعت ثروات دوبي دوج ءامت اكداشداب كود
 نك لع تب 1 لا لي تاتا دج نا مت اح لركن ب الق وكر دي يآ ناارمو ديكس كلت ل ورافربغرلدس ح تو

 ت2 جواب ىلاؤرظنرلارب تاو تبا كت اهتناو يسع راوشد نيتك ن ا ديتاس كس ناقل > رك هداغا فرط كت انتقاد



 ٠ حارس تع هاك له ارسالا روس اطبع راي اكله موسولج» نم اجر يفت ًَّث ا
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 بمن ا رنا تاعق هنت دوا

 قوم قكتسفلا# لكل ويرش لاؤفوو وستر وا قوسوضو ارم تس نسيترماظفلرج اسكس يل ٠٠ :مج وى 0م 11 تيآ

 0 لإ اجومج لاو لع لسا تاب لت دوا ت اهقاو مانت لبي ترروص لا لب_وم لومدابراب تلف كت دبر شرم جدلا«

 لش "يتدع نال[ ومازم كى زو فالغ كتير ش وسي لب لترا لوما زك تفلاؤج كى وسوم تمير شل يب تعتقد
 برت ظن ل ث س ووصتلر وا كس اج وم طول مسوي دولا تسدإل مالك حررط اس هراششا تفرط كل ويمركر سد افلا نادت سكس مالسا

 ىسق ب لوازم لاما تما لاجوم ترث وم انك بستر كَ اجاعكر 12 روا 2 اج كلش نأ كت اعقاومك
 لو لي نسا قتكوك باتل اهلا ىرسود كل ارمسا قب - سابا مالك اج كن نتا ال تار ترش# بتاتكلا
 1 كات اجابآى يق ساب قار كك تيار روأ نت نانا رز تار تور زجرم نرد ام نك اتبر شرط رب 32 اهايلرك
 نوار ءمكبر ىلسعتم آءاد لبشر نايس نآر قل سا قوافي اب ا- لس لوب نب اضع لبي تارت
 4 هس سول م ل دا فرط لقرار ارب مترك شم« هس انا ابكل عراب كس لس اذ وج ايدك ل
 كن اوناقناك لم عراتنءايك خر ماك ل رب مت لوج ا ةساجرم فرط ما زم تك ئادإي نا وفاق كدا ولك وفول فرط كويل
 لي شتي تاب سمو لامك إو يقيم زو مزال ملاوي لم ”ايكوج مرر لع تسب وقكو ل اداب

 ذهل كك فرط دابق رات: تع ارو ايك خر زف رط كل مت ذم ايل اجتاسس ير اسس اك كر با
 قي برم تققيقتءوركر وفن كر دق ل شر وا اج تح ذب تتح لا هار للا تك دما مد كس ع ترياق دقن ل ل
 هس قثات#” سد لاتلب# سيت بس ا, نو لجو م ليتل انابيب ليل نارقلا اذه نا تيا آر

 و ادد لارماكو كراعس كل تاب واج كزاب ت سر فاد لوحته زاورداكل ونس خب ىك ىلا تصر

 نا عررط لن ف لال دوبي او قايل يانج - كنس احترم ىرسمت اك اكو ست وقى ا نوفاك ان يتعود حرر لرب
 وررو احنا ت هداف حس مالا تموت حرر ىا__ قر نأ نس روي م السلا يلع عب تررطتو# اقام اهشا لبو دف سس تب
 فضا ني 2 ماج لن بس نا« ليت كس ناب اف ةاصوار دق ل عيا فس نآرق_ لكك ري تسقى نا كس .شييبر به كدا انو

 ارفق طار يك رز بكلب كل عب نيس نظر ل زر كنا لف راب لج كداوسرلا ل ظزب
 قلطم ره ند راارارعيس اوييكا رجا لو ع كلل ارت ال وظن نينموملارشبيو تأ قلم لل لامار
 م كيوم ريغم كل كس لال لب لاش ل ببساك وم لاو لي تنج اص لامع الك سس اجابإك بنج ع 3 تس اج ايلانوم لفار

 - < 2ك نبط رش كيلا تاجرد ناكل اص لامار لوم تاجر ورتب كح تن دارم حس "ا ريبكا رجا”

 رصد لاي دعس ىلوم مولخم ىرلب ف رطكيأ لابتج لتي دبكم اقم س ىلا ناهس سنا كنار فن الا

 اج نب لوو ميس لق ناسا هدا در ف ترض اي بع ومد لويك ا ذب تانك اوخ نلاسنا_بس ىلوم مولعم قلت كو رنب فرط

 حر رست ءرضلادجسملا سالت عأ نك ادراك باه كيما تاقم لل 2 نا رطل ف انقل
 - لتقول زتروص أ انركهط_ ىرلج توك فس ذاردرود

 تسود(" )-جس اوم مولعم حي بيرم اظرواوم كار كرس ىدلج قتاوك_ ب 1و تك ررا ر ثري لت قا كاكمدواناءذ الكا (1)



 مسءاحا ارسم 4< طءارسالا ةروسا رسوب 13 موسرلج» نام الجر يضل رشو لج 2 نياك

 وأ ىلاكم هل« تماركر لبو هتف لضبرواءايفوصرواوم كلارك رارتمال يآ سس :م تسل ملاكم طس نيس دوب لاع سا تانذدك
 رواوم ايلي درك و سا كس دك اليبجب لشتاء ذ نايس دي لاع يسون امرك هس ست (*)- لإن نس ام ككل كحسشلاءايلوا

 روان و نكي قراوت نوفوو ع ور شت لوفد كاي دوا كاكدركي نت 7 كمي تاي كليك ثناء ايلوا كد نس يفوص

 تيب آ < هظحالم لاق م اقتم اك ونت تررطخ نسم ''لولسلا لئاسم' لبي لسلس لسا لوز نس ايل فروص ل وراي نا ءايفوص
 را لو لو روش يل رؤاورلح دلا راسم ب ولاني انوم مولر ةءارص- دجسملا اولخ ديلو
 د لث - دب دامو نك“. (يارف "ادلا دابع' الرافكن لا كس لا -ايكاياركا رول وك راس ونا رانا

 ٌناَسنِإلا َناَكَو ٍريخْلاَب هل هئاَعُدَك ىآ و ٌءاَعُذ رجض اذ ِهِلْهَو هِسْفَن ىلع ٌرشلاب ُناَسْنِإلا عْدَيَو

 ىلع نيل ِنْيعِاَراهملاَو ليلا الع ِقاَعينِرْلا مدعو مِن ىلع ِءاعّشلاب «الْوجْمَع لنجل
 راَهنلا يا اَنْلَعَجَو ناَيَبلِل ةَفاَضِإلاَو ِهْيِفاَونَكَسَتِل مالّظلاب اَهَرُوناَنسَمَط ٍلْيَلا َةَيا اَنَوَحَمَْف اَنَبَرُدُق

 َنْيبَسلا 5دَع اَمِهباًوُملْعتِلَو بسكلاب ْمُكََرْنِئالَصَف هي اوبل مصابا ارَصْبُم أ ةَرِصْبُم
 ناَسْنإ َلُكَو اني 1 أ نيدالصمَت ةْلُمَف هيلا اَتحي ع ف لُكَو تاَقوالِي ”تاسحلاو

 ا ا ُكآلِرك للاب ٌصخ اقنع يف ُهُلِمْحَي ُهْلَمَع ُهَرْئْظ ُهِلْمَرْلا

 ُهَقْلَي هلَمع ِهِْف اًبْوُتَعَم اًباتك ِةَمْيقْلا مْوَي هَل ٌجِرْخْنَو ٌدْيِعَسْوَأ َىِقَشاَهُيِف بونك َُقَرَو هِقْنُع ّىِفَو
 تل اتبع كك ةزئا كسب ىلك تدي رف ل ُلاَفبَو تك ناتفصص «-ؤاٌووْشنَم
 هيلع لَم َلَص نمو هيادتفإ تان ا سفن ىَِحَْاَمنإَف ىلا ِنْم باح

 ُتَعَبف ىتح اًدَحَ َنيبذَعُم انكاَمَو ىرخأ سعر ]محتال أَمْ ةَرِزاَو ٌسْفَتو ٌروتالَو اَهْيَلَع
 اًهِئاَسْوُر ىنعَمِباَهيِوَعنُم اَهْيفَرْمُمانْرَمآ ةَيَرَق كلهن نأ ١ اَنْذَرأ آذإو ِهْيَلَع ُبِجِياَم هَل ُنَييي ؛ مدمالَوُصَر

 اهانرُمََق ِباَذَعْلاب َلْوَقْلا اَهْيَلَع ٌقَحَف انْ ْنَعاوُجَرَح ايف اًوُقَسَفَف اَنُِر ناَسِل ىلَع ٍةَعاّطلاِب

 جونغ نم ممأل نْوُرفْلا َنِماَنكَلْهَ اريك ىآ ْمُكَو اهَييِرْحَنَو اَهِلْمَأ كاَلْهاباَهاَتُكَلْمَأ »وا ٌرْيِمُذَت

 ُنَم ٍبْوْنَُذب ُقلَعَتي ِهبَو اَهِرِهاَوطَو :اَيبْطاوَنب امِلاَع موا رْيصَبَرْيبَح ِِداَبِع بْوَنْذِب كَبَرِب ىفكَو

 ٍةَداَعإِب هَل ْنِم ُلَدَب هَل َليجُعَتلا ُدْيِرف ْنَمِل ُماَضَناَماَهَيِفُهَ أ اَنْلجع اَئُدلا يآ ةَلِجاَعلا ِهِلَمَعِب ُدْيِرُي ناك

 مخول نقاد رت وز زر خلك عزل امْومْذَم اهل د اَهلْصَي منهج ةرجالا ئف ُهلاْلْعَ مراحل

 ناك كِدلوُأَف لاح ّنِمْؤُم َوُهَو اَهب نبال اًهِلَمَع َلَمَع اَهَيْعَساَهَل ىعَسَو ةَرخالا َداَرآ ْنَمَو
 لد ٍءاَلْوَطَو ءاَلْوَه طع دم نيقيرفل نم الك عت اُوبفَم ىأ هلل دن هم اًرْوْكْشُم ْمُهُيْعَس



 سه جاارسف تي[ 41. ءارسالا ةروسءاهلرسنو داي مسالم موسرلج» نال الجر يت 000

 دخأ ْنَع اًعْوْبُمم #-ٌْرْوُظَحَم اَهْيِ َكلَبَر ْماَطَع َناكاَمَو ينُدلا ىف َكلَبَر ٍءاَطَغ دمي ٌقِلَعَتُم نم

 ريكو تنجز ملظع زبك خالو ٍهَحْلَو قررا ْيِف ضب ىلع ْمُهَضْعب 9 ب اَنلَصَف َفْيَك ٌرظنأ

 امْوُمْذَم َدْعَقَتف َرَخا اهلا هللا َعَم ْلَعْجَناَل اَهِتْوُداَهب ءاَنتْعإلا يبيت نيو اليجفت

 ٍنْيَدِلاَوْل اب اوُئِسْحَت نأ َو ها ل آوُدبعَت ال نآب أ كلر ىَصْقَو كرات «؟والودخُم

 اْيوءاَرق ىف اًمُهالك ْوَأ ٌلِعاف ١ اَمُهدَحَأ ربكلا َكدَمِع َنَعِْتتاَمإ اَمُه وُرَبَت نأب ”اًناَسحخإ
 : اقوي ىتعمي ٌرَدْصَم نرمي انو اَهرْسَكَوِءاَقلا حتفب ب ف آَمُهْل ُلُقَت الَق هِفلا نِم ُلَدَباَمْهُدَحَأَف

 نأ لذا َحاَنَجاَمُهَل ٌصِفحاَو اني البيج مؤ اًمْيِرك اُلوَقاَمُهَل ْلْقَو اَممْرَجْرَت اَمُه رَهَنَتاَلَو
 ينجو نيج ىتامجر اَمُكاَمُهْمَحْرا بر ْلْقَو اَمِهَْلَع َكِيقرِل ىأ ٍةَمْحَّرلا َنِم ٍلْيِلَّدلا َكَناَجاَمُهل

 هل َنيِعِئاَط َنْيِحِلَصاُونْوُكَ نإ ٍقْوُقْعْلَو ربا راس نو , مكسؤفن ىف اَمب ُمَلعأ مكبر" ٌريَِص
 زد نم نول قح فه َتص امل هلو هِتَعاَط ىلإ َنْيِعاَجَرلا َنيِباَوالِل ناك ُهَنإَف ىلاَعت

 . ٍلَيبَسلا َنْباَو َنْيِكْسم و ةَلَصلاَوِريلا َنِم ُهَهَح َِارَْل ىبَرَقْلا اَذ طْعأ ِتاَو اهْوُقُع ْنْوُرمْصَياَل ْمُهَ

 ىآ ُنْيِطْيَّشلا ناّوخإ آوناك َنْيِرََبْمْلا نإ ىلاَعَت للا ٍةعاطِيَ ئف قافنالِاب ١) يدب زلبتالو

 َّنَضرْعئامِاَوُرَُّملا هوَ َكِلدَكَم هِي ٍرْفكل ادْيدَس هزمإلاٌر وفك ِهْبَرِل ُنطْيّشلا َناَكَو ْمهَِقْيِرَط ىلع
 َبَلَطِب ئَااَهْوُجْرَت كََر ْنّم ٍةَمْحَر اعنا ْمِهِطْعت مل ُهَدُعباَمَو ىرقْلا ٌىِذ نم َنْيِرْوُكُذَمْلا َىَُهنَع

 ٍءْىَحَم َدنِع ٍءاَطْعِإلاب ُمُهُدِعَت ُنآبالُهَساَنَيَل همواٌرْوْسْيَماَلْوَف هَل لق ةنِم مِهْيِطْعتف كِيتاَي ةُرِظَتنَت قُزِر

 اَهطسبَتاَلَو ِكْسَمْلا لك قاقثإلا ِنَع اًهْكِسْمتاَل أ كِقنُع ىلإ ٌةلولْعَم َك دَي لجن قْزرلا

 الل عِجاَر كد ِءْيَشاَلاعِطَقْنُم «هؤاَرْوْسْحُم ٍلرالِ ْماَر اَمَوْلَم كُعفَتَف طْسَبْلا لكك قاقنإلا يف
 أربح هدابِعب ناحت هن ا ل ةجعب ريكيو ك4 نكن هقول ا طش كبد

 ْمِهَحِلاَصُم بْسَح ىلع ْمُهَقَرَرَف مِهِرِهاَوظَو مهنا َوبباَمِلاَع 45 ااَرْيِصَب

 ىىاع اكلم كلان( كوخ قرار فين كح ع نق رو و قانا زل روان: و
 هل مروا( لم. ةيروسدت م اهناروأ | ل دكا عورب )ع زاب دلج قئاذم ناسنارك < ري تقيقتروا < 17 للعب ليا( اعد

 تارا ادرك رهو نس متل ىلاقن كت ارعوس( يس قترركت لاذدوب ترق قرامةوج )عساني ايتن كل وك ذوو نادرا تال
 ور قس )(يانب نوروك ىاشن كن دردا( < ياه اه تفاضا لم لل رف انا دار تينرابق درا لا تحقن رعبا داك

 ننس( يرن كار ندد ( درزك لاك »يزود كر كددوب اكان( ماتا" ظل ندعسمبداك

 يك 5 باع

0 



 مسمع ارسم تع هلاك ط ءارسالا ةروسءا هرسأوراي مما + موسرلج» ني العر يي حررشو هج تنل رك

 مروا يدرك اهب( ركل وكل وكلا كلا ) دجتاس كس ليصقتبوضول ب( ىرورض )رب ل مكتروا ولكم ولت ياخ( كلوش )روا

 هسا راحوا بس لاجوم كدتباي هواي لب ارك كتل سا ضيصت كلك )<. اهكرركر باك كس لح لا للسكن انارة
 لاما ماناك امن نادك تم يقر وا( حس. احاجإي» للا ف لي هك كس سرك لنوم قي ديعس اك اوت جس اتومتاديبب بج نان الك يش
 طفل لولوي )اكل هب داوم اكسس اس نيس ا هد تن ( واصيب بسس اوم ايل ا كلما لن لن )كس لي درك يت اسكس اكل
 تسر كن ريس نجس لاك ب ساحب يآ ازيا قتدوخ وف حراس حاب لادا مان نياك اجاكس لن ساء لت تسفص بانك
 ىن حا ىو زر مغاك لكل ذلايكك دك يتب ضجر وا( هلل سا وون با لاك نلح ب تسر هار كويك ) اذه ىقن كس قت تيس الجي
 مد قس مروا | ليت وج ولاك سرسود ىل(راكينك) لاويئامما مجوب لوكا كوكب لسا لايداك هانك لترك )6 هسذياتنك
 روظنم ركوب رب وك تميم بسحب دوا( اجب داب تناي روض انقوكنلاوج) تح عبئا ل وسر ىلا كتكبمج «ةييسد لت زم( وك

 كس رك رفا: هدرجي نكي( ل يسد تدقدوك وريجاروا لوسمتر هي رذ ل لور )د لذ يسد متل وكول لااشفخ مك قل توم
 ل !ؤركتراغروا هاتوا ماد خانج بس ىلاجوم مان تخت ( كب اع ) م نا بنت( لن تك ودع مى دام) ين تل
 يمت _ لج لك رزكروو قب كتل ل لوم قدعب ل ولدوا( ع ىلاجوم ئاجا ىكق < قم لن ةساج وم ايدج بج كس او ق )ل
 بس لحك رواتب ئ )لاك نوم فققاو دوار باكر اكد دوب كح يآ كل كس لوم نكس لودنب يس ادا س ايدركك الب نس م
 مئتي دل زن اتباع نذل ورتاف قرف( تس للك نسج( عمة قان كاريبخ قلته بون ذبر واه انناجدوانك

 هوس لي رل هيوم” كل كس لا مراكش رك( ركانولر جف تسهل جس لدي( هيرن نمل ) ل تل ١ سسد لاين داك لل اجاني د
 0 كح تادف ين ان عير لو كوم لاو روم( رود حس تصر )نار( اومن اسمر راكذتي ) لاحرب لش ا

 هللا ) كوم لوبقم لثوار كن بج لإ كول يب اان( جس لاح يلو انتكر يئن اهيا وو ليطر بكس دك شوى( جس اجلك

 كراك دوي ليا( يدرون فرج( تسلل لوح انج لاوأوو م( كا تن اوك باؤلروا تيل وكل ابجي كح لايم

 لني ب ىلع اع سنى ايو دورم كس يروا وكن أدوا لكنا( لو دسم قلحتك نم ) لن ةييس دودي حس 20

 ةسدداس تراك ب تقيقضروا( لير بجرعروا قذر )جس ديد ترب ب لولو ضال وكول ضمت حرر سكن مترج

 زو ويتم ارسوو لوك تاس كس هللا( فرط ىكاينو لدن يس اج لو ممحون فرط كوت تءرغ 1ك لاك اينو تسب ) ىلإ ثري دارك ذب

 ملهم ايد مكي سداد تس دارو( ومرت الار ثككل ول ت ا ىرابت لول )ل ومر كومر كده وداي لاعدب ترو قاربت

 بإب لام كا( ورك ولس اريج ا)5 1 حتا سك يل المجد اسكس باب لام تيبس( وركن اح ارك يلد واو ركن كنب كى رول اوسكس لا
 ئراهت( 6غ اجوم لرب حفلا امهدحا ظفل لب_< ناغلطبيزتفل لب تأرقليا) لوفد داي( حس لع ن١ كيا لوكس لش
 هك نيوتريفبروا نب وتد اس كس هرسكروا عر كافل وركن قب جاقأبب تاب الن اقل اب كتر كيس اعذب لع كودجوم
 3 )باد وبدا برش كاروا( ويلا )وكرم ليي ثرواوركد قلوب نإب سبأ مو تن دسم طب رطبس

 كبك ع انا لارس(انبد ساكمج زايس اسس نا)انب ر هلت حس ىجاع كس آل ناارواورل تسي ك- ( يلولسا

 ىلا _.ايكاذب روااسسول الاب لم نجل ءاياصكم تري كج فس لوبن حررط لسن! راكد وم هك انجد دك اعد لن نآس نارا( انك تربك
 ترا نر ولسرباب عرق اررص )هس توم لي قب دابة ج ح انناج بظر اكددورياراهبةس كيسا, رف ةرري لوفود نلا يآ حررط

 ىرلج كي وج) < ايدايرففاعماطخ ىك( لولاو ركع روجر فرط كرشلا) سولاومنرك ولرثلا وف وج( راورهتام رف كس دقلا ) كيت
 ترص وا لول نست ) نتجاك اوكراد تم رتروا ادق سئ جاك ىلا. رفان ىلع لد ملكا لاح-س ىلاج وج ىف بت كساب لام ل

 رك ررخ لكي فازت قرم كر ثلا 1. )[:ا لا تم فقوم بس ليبي ب هددوا اند ةييسد سوك فاسروا خرا اانج د تيس د( لح ادك
 اذب اكراكم دوري غبسا كاطيشروا( ل هب دقي رط كس نا من ل دنب احب كس نااطييش لاو ذك رغ قوم بس بشاب( ولا +



 سمسا رست ع أ «باك ةطءارسالا روس ءاهرسأوراب 3 موسرلج, نم اجر سفن روع تناك

 ركاروا ( ع كل ودنب لاي ك ناطيخ جرت ل وضف نا لاح يبس الاو فس كراك ا لودنب لكك اك وتمتلك ىلاهندقلا )جس ارك
 قرف كر كردي نيس( وكيس هد ارو حس لورفاسصروا خانوا عس لوراد د نشر نلا ) تس اجب فر كتبي و كيسآ

 ,ت(ولاذ #د لأ مق اج دأب تس لت أ ساب اهتم ل رانا سا نلوم جسدي ار مك نرسل حا
 ل نرركل دل زيعاتا ةددق ءاجانوا(6 ةساجإ د سود ضو 3 2- بج كد دربك دنا حس قز ئش ) ودا تع 1

 لب قر ) كس ذي تسال هس فرطرب ل كدلك يسجن دوءدد اليحب ىت لكلاب هتدوا(ولدحدن اركب لت قروب تل ) اه هدب ل

 قرود كه ا ابق قلو ل رج كت سو و ل و دور فيعلم, لاطررا( لولا ان تيرم

 5 هك( ف ) لتي جاتو كل رداجسايدرلعرارذجساتبج هد كد ريدان( هت ات رروص

 -( ج ايدك زوره انت بسانم يتب فئاو بوث نمار ورجال )< انيك ءان أح بوث ودنب ةييسا »د

 لقسم يجب جررط لاك تساددنا ناد :ليأجسهراشنا فرط كل وتكوو ل اان وح سلف ...........: بيتو

 اناني نثر كل وقس لكى زوروك درو انانب فير اجرظنل يش لس تحارو نورت اد سرسود- ل لايئاشنو دب كالا ترد قري روط

 ءلباقم كس نون لري روط قدي لب-< اتا ايكدئام سريرك انب نور حا ل وامك بيب بلطم اكن _# لوكس ىلاغن كت اردوا

 عام ني هرسد ىلوا لك لو 2 جيروست اهدارم تسل ومان كت ارو ده رو  ايكارهي تاروت ار لع

 ناسنا_ م كنرر قع تاتش: تءاعصرك» ق زرع لتجمع رت جل كب ذ_ ىلا مزقت هقنع ىف هرئاط_بتا“

 أى و بثت هتاس ل راطوك شورت باابسا كس قع لق سار كل ابع نلبا- <. اهك ابك انك ولت يكس حابب ليس آ حس لاا
 لكلب ةماهالو ة يطال ثيم تنناماكل ضخ #2 [لصا ىلا فدي رول ىلاف كيك حس لودنب لول ع تيا جئاء ذيج انج -
 ها ةراوع تام ارك تسي باوج_س لوم مول فالف ةنسح ةنس نس نم ثي دع« تيأس رماقب_رزتال سكك

 هرسود كيا لوم هد باوج ك كح لا ةييسا لافونركي 0 كوم الاو رك ارك اد م ذاك سرك ارك كوم الاد ل كد

 م وريف تديرثار مولع اس لا ثعبن ىلتحابر_ لاش ران لبي ثيي دعو تيب ىلا د اجار ل لل لس

 كرك ماك قرفروا لس: هاييرق ريع لاهي ىضسقو لو ةس ركل وميرازس ودك اود ل لاق كس لاوج نايل بابسجاو
 2 اماه نم ناقل اور لا دال يرصتمفاامهل لقتالف-ج ايكا يك ورث دي>ح طي ح بس لإ ب داع

 لأي ارو عرشك لا رغم اما لوم لا ناار كرجل وم كيا نتملس فا لبث ناز سلا نيكل لوكا ًارسودإيو# ري داو
 تس تاب لكس عع اطا لكن لا لمي لوهاك اجنبي ىرورضتعاطا كبي دلو قكل جب ع اوس تابهشك لن سك

 هيو سن انركل صح ىوونشوخ كى وود رك ارشمبلا 1 م زركىا 2 ياس بهاوانكر نضر وكن يدلاو نكي تاباكى دقت كياني
 حظا تمدخ لرب وا ىلا دوا اك اجامبمدقموكى دونر كدلاو سم لاقي قاختسس ما رثهارول مرج قل ةساجو داوشد تس

 و وأ جاع امد ا ارا 2 دلال ١ للاب كس دالوا لوودرلا هجئانج د قة د2 5 ع وك هملاو

 تصرف ىف كيا حس لبي نإ ملاو دلو مانتا فرصرلا نط دالوا كل ةسارلءاهقف ين انج - هج احانمت رقمك داو وأ

 للا ضفخا جس قودايناكىا ك_ ىاءهس كودايز تقفش تبئرواهيساياشا بنو تندد ايذ فس لاي دلو ةجس أنك ل
 لكنك احبة يساري ضتادلا جيل جو متي كيدز مابا ئيبرقسلاا ذ تلاو دهب( هي ترامب ديكو راهتسا
 هل قررت: لول نووي عرورفو لوصف رع < يلابتا مت كلل تاو اس و ل



 سهاحاارسمتع 1 41 ططءارعالا ةروسءا رسوما مور ودل ننال ريض شرع ة نا

 -لوالل عجار_ لب تك فارساوك ل ررو دايز س دع دوار بت سل جرن عثو سي ريابتال_م نم 2 اسس لرصد دروا

 ع نجوم سس كبت منا ارسال ب بلطض اك يناثلا ىلا عج ارآررط وا لو تمال, فرط ماهنااكل يؤ

 -اهت حالت انوج باذع قت كل كس رافكر واامق نايباكت يبن اق كن آر قروا تلاسرو ريح وف لبث تاي مم مم. : تاب طار
 سال ناسنالا عديو تأ ؟طتاج آكل وكب اذعرب مت لع قءايندر يم راك اكس نال لو نقل ناب يدك لت تكي دافكن كي
 رم كرك اري تتذو ورقم با ذذع [ررط ا لو تس اج تس ارب تنذو ةقيسا خيبسا تءاد ناد رطل دك سب داج ايد باد اك

 ومر ارم وفك ع رولر كادوا سارع في رت كن آر قس هانلصف ء ىش لك حررطىا_ب السب قاس ديح ل لتأك ليلا انلعجو
 سا_ك نوب حئاورب تنفو و رقم نيا كيتي حررط ىلا ردو لبي طوف رول بايك ارح عررط سسكس ووصقنن ات نرمي و

 يانج هت قلاب ايس لب لو ع اطال ن ادني د لل تورت ملا عوام »رااذارم ًآرعإ لس

 انكام وناسي ةىلا حررط لا لبا وم راطنن كت نفد هررقم لح وج باذع نت سس نس رك تع اطا لكسر ضخ

 لتس نارك باو اكب شهر سود ل ءافك حس ديرب ناك نمت د 1 ناسنالا عديورواايلوم ىاعتس نيبذعم

 رارما لكل ورتم ترورضروا ودم و تيا كم ولظم ىرادت اههس لك نا كبت لوم ىكبازع فكعأب 4 نوناهسم ل وقتي رك ماك

 رافل ولبت كوم وصقل يثداي حس لوم اكن لا للا حس لاهود كه يس يا بساوج لاح ؟ لك اجو تانك وم اكدت هريغو

 رمت لج ىلاج لاب لكل مر افك جس طرشرواديق كن اهيا توم وصقاىت ترخ ؟ فلاب ركاروا لون لاو لبي ةلجااعلا ديرب ناك نسم
 رلرلس كم ادا ؟هأبي رق كبر ىنطسق و تي ادعإ ح للا لإ م بارع بج وتسع اهبل فوم تاج نك راذكترروص
 اك متل ندومن“ ارب ت ديح رايك هيي كر يح كل ىلا - للون تحن وكل كل وادخل ناهي لكتب ننجح رو ور
 لوراد تبا رس سود لبث ىنبرقما ىذ تسمح سنت قات لمادا كق وقت نيب دلاو ل نيددلا ولابو مك اردد
 نيس دركرذط ل وقم تنقو كس كرو ل نض رعتاما مكر اجلا يروا ساكت عناق ب رخل وضف لع رذبتال كا تق رواج قلت

 < للخ س قود د ايم كت اجارخا جرار ل  لعججتال وك شعت دوا اك

 لاكن انام ناسنالا عديو تيم :اجركل يئنايتا سيث ىلارم العب ناسا.........:4 عررت ل

 دس ماجوم لاباوخ حررط شاك ىفارب تاقوااسب روااجرل يت ايتنا لع لاب ل صير شوربخ هوك س ابراج ايكو راشا فرط كى روزنك

 اروثوكل وثم اوف ىفي اهو ىزاي رج لب تعيب كى اكس ل[ يش كا للا هتسا تلاع نجاحات اك اون اك رتب حر رط رش

 بلطاكل ويئارب سوم تس كى راكب لط كلاما هوى .اننك ايتن تبا انرك بئر اظن اوربص كل كس ىف كبا- < اهب احاندك رول
 < تدور امج ار يأ ساكاوممولخم يبس قئراج لس فر قارب أ ىراكبلط اكن ا امورك
 ل ساروا لوم امتار قو تيارب لامار لبيس دكت ظااذق لك اس نورك كى وطور وا نس لصاتزايقا ضرر يخوج
 فس ىلا تيري وبرر دوج ركع هراغا فرط ا لثث اند عج و تمي ادع كس ىلا او نات باك منجا كس كن امنا
 ٍ ىلا تيربو بحب واهس دهن د ذاكل و رآربراكى راهبةلءاعسر جاك قست ناخ راك حرر لكروا عساي درك لاءاس كرطفاكتهياد,ىراببت

 ؟عىدركن اءاسدي ماك ييادن ىد ابشع رذ لس توبو قووورلا_عدافا لول بس ارم هس دود ذورو بش ل ايار فراك

 رواحس تسمح كى ا ىكى زور لشاطتللب < شير ور كت بات« تست كت ارو نورك هراشا ىف رطل اوجتاس كس ىا



 مسد احا رسمتي ١ كاك طع ارعالا ةروسءاهرسمورإب اساور مومرلج» نا الجر يضل رشرمج ننال امك
 سل ل ل بي سس سس سس

 كلك مآرب سان لاما حس للاي كس ناي وك اهتج وفك ب لوخو كس لوتشرف لع ادمان لبن بيرل اعل يا رف لس لا ج رخن
 -4 لال زي ع انلاحا يس لش تميت لك آكل ذب سسك : 2 رفد اقروا كس لح ا

 رانك لاهاي نانا كج فرك باو تقيقتر سس ناسنا لسكو تيم :< لاما يت لاب ل العب
 تارت شن نيبذعم انكامو تيب ًاروا كس ءاواديي لامعا لس ىادوتس ىلا كارب وج واس اوماحرشب حس

 لسا حرررط ىا لَ وم لبا ذع نس اذنه حس جو قرفكروا دانك و يكل عر اظطا لك فس آك لولوسر كيت ل وص وق نك سام ب
 لير كساب ساس بس قسروا نس قطر مولخم لق ارب كل امعاروادت اقع نترك ب كس ب كول ننس تيب

 دل اتتع اريركدج وب اجاب وم اناج د لأ تسجد ذك لو رووا وثب اوم ايل بوب عقو ماك # ركروقروا نس اجلكي ا كوع
 نا هو هس السوم هد اقوجاك فس آكس لب لؤ ماقمو مئات فس آب نر وص بس .لتوبك--اكدمم با ذعوكن لات ايكر يقض اوك امن او
 _لقعلابوا لقنلاب ههبتن ىتح نيبذعمانك ام_ او: ي لاح اكت يآ ايو لج هس اب روءارول لب تروص

 ىلك و ل نايبؤثبي كس اهيفرشمانرما ذل تارطتضث..........: جس ىو مميش ل اكتب: ترث كءارما
 هو بج لبث تلاع قار دسا لارلك كلين تيدا ثم لع ناءاسرواداد ضنك ءارما كس لابد مك قل لو تس اهانركد ابرج من بج دل“
 تللالب روا اترك الك ب لاك وريف ونود ناك ضن : © نرى اجساد جت اوم لاغروا كمي روس دل

 11 اب لئاقك مول عررط كت اهقاو ىف ولت ان سرسودرو اس لوب قرد آف هر كربخ ( تروصىباردتسا لحي
 -جح ووضعوا خلع

 رت كرات سلوم سي ل اولا 11ه تس ذآ ءاهاال مدنا شير باك نا
 نوم كاب كن لارمفا تس ريفر ريلي وقح لاق س تلكالب سقت ليي كادوا < فالف اس تقر ناشرماظب دج لاق لح
 لكنا رك ىتبسازم ىتابن لكن لا ىف حس ىلا تمت_ سؤ تيك سكر ايقفا ل رسود مك اك اجايد باد هلت ساحآم ذال
 ثع اكان ناي وك بلاك ايدج نتايج سارع فسر لاير لكن اء ايكاعكر فورس نآس ,ايناانوم حنا واك نات

 هذ وم تازلاب وصقل انو تكالب وج حس اطيبد قرج الكس ءازج و طر لج ان درا اذا - 1 001010
 لاما لكننا بو كف#» ثا ذك نان ليا لو قكوم بوو كبت كورال. رواايك وم رود حس يرقى ا قوات بش

 تال هس دهس هدا ذرب لوما كل تأ قيس درب كس تلففيس سوو جس قكم زاد شا هداي ذرب ورصد ّلارم دوا

 لن لوصتزو نانا سس طاح لك غران كعب داجاي الت لع ديري ناسك نمه تيم: : لو كس ةررطود نانا
 قواد دارك انكر ناظيوج س هدا هوأرساللد جس كل كس ىء كرت هزوردنج كانو بلط كراس كى تس هودوركك يادي ع

 اراه قلخأك رن ليي كيرا - < بلاط لاك تداعس كل معن قرود 2 ساروا لدن لي قكرعب  لذنز

 هر ل ناضيفاك ةييجوب ردئاخراكالا بسر انج - اجيد لوم زادرداك خان قدري دل ري اسلاك ل ا

 هبي  قلخأكتدداعس ايعس ىورثا لت لابج . نال_ومر# بط قر حق 5 سئأروا روم كايند ءفرصوج ادع

 ترداعس ىرت الج قد لاند تقيل ةرصخالادارا نموت الاي ارماك ل كس سرسو»« لوم لايموت

 شاد شب ال قكم جل سلب نايك شوك ل كس قورفنا تداعسملكب لوا ىلع شو: ايمرف؟ لايك تتار



 مس حارس يع هاك ططو ارسالا 5 روسءاهرسمو راي اهيل موسرلج» نا الجر يضتررشو هب تنال ارك

 9 لش. سكت داععس نب رتب لك تر ارث كس لاو: ناميارب لوتقادص لك ادوار دقئامك  قرسود_<س قداطتن نس قو
 بكل امال سداكب ظل تف آلان تاسع وللا اوي رماوا نايبللسس لعجستالت يآ
 ناورعج مانت ةتداقتدعااك تييقلغ اللا ا هقلامل نقل كت مدابعريح نسي ح نس 5 امو

 ا موقف قي 0 اهقروجوم ل بسجاذي

 كح ساس راك ىلا تيب دب تيب ديد لكني دلاولكويك الد جتني قوقت كني دلاورحي ............ : ل وتس باب لام
 كن ملاوء ومدن لثاغ حس تصرخ وقت ني دلاو مك 0 ع ووبح

 جاكت اطاو تمدخ كل ورسدد لن لاي مدرك ديساحذب لتولي انب تدك احب كس نا تو لسا كت ع اطاو تصر

 قريت كيساب لام رورزععروا نات نييس املس لي تلبس متهم ك ىلا ل لوبتسم سيروا ولكم كل لارج قي اد الواروا لذ قب دان
 سيئ ت انو مي تعغاطاو تصد كب باي لان كت ثوب ةيسادالوادت هلو -ايدري تاب اىادوذ هدايز تس بس لابي لج _هحدك

 ش كن هروا نيت لن تس رماقتو اور تق قر ةكرورت ل نانا ع3 روى كش نو رهن كسا

 - خس حف ركولواذوا لبن نايتس نلا با كك تسدغ قدامة فس باب لاء دوف لن نيكد ثنو

 -ج اكاد ملتك قريكربف كل وجاد وراتب رق سرد. جيدب .جرددعب كس باب لا 00 : قوقل لورازتبارق

 لز#ك تيآل الدف راب وطاف ترطحذ_ طق ترضف آللي ايك ربت يؤ ل ىبرقللا اذ تاتي آس تارطت
 مكتسب بادب ةسابايلركميل عيرلا اوك تيياور لا تاكطاف تضحك لو مولعسح ل” اهئايارف تصرموي لسد
 بروج مالك ب ليسم لسن مرو لا ءرزوا حتما رد نك دروس كيرلس ل ماشا رف تضم ةيراع رول نس يآ ايل
 0 ىطعراك شاري ل ةرطاف ترطب وأ تتر روص رمد درك ارو جس. (نكوم لل الدشسا بك نا
 اذرك رتل كيس دوادتومم تود لوم قد كى اهتادخ ئتث لج ةسدك رياس للاي فراق 5
 00 ارفكما كن اطبخ ويك م حس للي لودنب لاعب كس ناطيخ هددت لب دارا لب لوبتسم شنت كا ا | كب [لثش_ ل

 وله قد 1ك فياسإ لو قاكوم صتروص تود لكل اهتسا ا بس كس كتلودو لاي- ا

 رب ناو ال قرشرب وا نيا فرص« هس ب تدوم لرسود- رو م :س م لورسود هت هسدأ يرتب وا نيا

 ذر ورتب ل ريد وان ا عرعل رم تناوب 0127 هس كف رك عبدان تروس لبي ا

 دب ورح لوودروا عساي ايدرارثو وانك او ولروض

 5 سمج وم والسما وو واو با انرك رض هانل ثس_ ىت يأ لم اهاكر هتروا فارسا : قرف اك زبتو نق 7

 هحس تين كغ افتر ةماج اترك ررخ وقر سفن ىف كان ركع ررخسس تين كرو ترش ءوم ءانكه ساولاب اي هريغو ان زرولاوجروا برش
 قررت هس هدود هسا كيني ود كل [لش_وأ نحرك جير دايز تدع ل تكل فارسا مك ايكىل رف ب 2 تروا ايكوم ماج:

 قر لك ثوم نرص ررط ا لقإو ىلا قت حررط ل قر واو رلا جرف لكي :دقوسب لش تكي زروال ذرك

 هك نط ايشتو ناي يك ال دوف ناطيش كس ساس كا لكوج سار واوركو دم لك عررطرب لامر وا ىلا كل ودادتبا رق تن <

 -هايلركذ لس غيصاس ات كس لال تتهم اارفا



 ىلع سي < قب ءارسالا ةروسءا ةرعبتو راي مم موسرلج نال الجريضتحر رشم 2 ناك
 سس ا ل ا ل تت

 تابرم دوا لم دس ل جير تملو دو لاك ايا اا رف لدي لبس حراج تع اهثكل دي لعجستالو تيك كا :ىدردش ايم

 ككاو ىتاع ىل كمايتطا- دارا بسول ايد كت مم [لشم_ وا دن كيج فرط قت كيا 10 راينا تءاراكل ارزتخا لش
 طارفاوو ل ىلومازيي لايئارب قرا ىت لادتكاروا ور نايم تيقن” رايب لك ئاضفو ناجم امن ل مارد نسآ ارب رب

  لؤ ىلوماديبب تسايير فلا

 رك دلو ل اعداقلطم كج هراثعا فرط كامو باد[ ضب مب ناسسنالا عدي و تيأ...........: تساي[ فن اطل
 نيسان درااذاوتم وبس دارا ىئاقادك بج كو وردا ل ذك عودي كلك لورمد درك اخ لش ذر عهدب وف

 كل ساد لل ةساج يدر اء[ ناطيبنو سن لا ماهوب روظطم نركب اروكب لق كس هاد كل اما بج كس هراشا
 لع لج كوم تعم سو تو لال لس تررخن آل اوم مولخمسس ةرخالا دا را نمو تيأس احاجو# با رثتتس رات كح تاشراون»و
 ازين جس لاكش مالع كت يل وك تسعسو لك ايندرل جس ايوب مولعم انجارشيعس دمنالك تي 1و تمم اتتساروا تلتفاوم كت عل رش
 ماع حس و+ سرك راجا كلا يقالخا لب تيب سينا و قت لوث ارا فرصوو لك قالا صا قى تسداع لسا كرمال لن
 امهمحرا بر لقو تعاد بسازم تيار لى طقتتبلا لش هر وريد 3 نيث سكك ودب دى اظف كلانا

 نار كرو نا نإ وف دامرح آس. انوه مولخم ناساف مكر ساعدك كس قلم نيس اح

 تهب 1 تاب قرم ود و قت ايوك يصح الصا ! لاب بس د باو مسا دوم كرو زعم كاك ودل نو 7

 نجس اماني ماكسس لكل نس ركب الخف راعمو نك تس اسكس للا ل سبأ لامار 2ك ًةراشم كادي

 مالا م ا

 طخ ناك ْمُهلْق نإ مكاو ْمُهُفْْرَ ْنْحَن فت قالفإ احم ةَيْشَح ٍداَولب ْمكدالؤَآ آوت الو
 ا ٌءاَسَو اَحْي ةّشحاف ّناك هنا ةوتانال نِم ْعْلِب ىنّزلا اَوُبَرْقَت اَلَو اًمْيِظَع هزسإل ٌرْيبَك امل

 َنلَعَج ُدَقَف امَرلََم لِي ْنَمَوْقَحْلاب الإ هللا مّرَح ُىَتْلا سفنلا اوُلَتْقَن اَلَو َوُم اًقْيِرَط «+ْؤالّيبَس

 ريب و هيا ريغ لعق نآب طفلا ىف َدَحْلَرْواَحَتب ٌفِرْسْياَلَف لت ىَلَع اَطنَست اًنطْلُس او هيلو
 دش لبي ىتح ئَسحأ جيلا ميلا لام اوبر الو جوار ناك هن بفاس

 اذ! هُرَمتَأ َلْيَكْلا اوُفْوَأَو ُهْنَع هج والَوْئَسَم ناك َدُهَعْلا َّنإ باتل وأ هللا مث ُدَهاَع اذِإ لُهَعْلاِ اَوُفوأَ

 الو الام (0) اليو ُنَسْحََ ٌريخ كِل َيِرَّسلا ناري ٌمُيِقَتْسُمْلا ساطسقللاب اَولِزَو مت
 ع نحت كيوأ حت تأ قل راو عملا نلعب كلل نسلم ني ف

 ْنَل َتلذإ ٍاَيَحْلَو كلاب حرا ىأ احَرَم ٍضْرَأْلا ىف شْمَن اَلَو هب لع اًذاَم ُهُبِجاَص «اَلْوُئْسَم



 تنعم يآ علاه اظءارمالاةروسافرسمورإب سا موسدلج» نك الجر يح رشومج ننال

 اذه علئ اَل كن ىنغملا «االوط َلاَبجْا َعْْبتْنَلَو كربكب اها ملت ىتح اَهُقْشَن ٌضْرآْلا قِرْحَت
 آّمِم كلذ نمْؤاَهْوُرُكَم كبَر َدْمِع هَّيَس ناك ُرْوُكْدَمْل كلذ لك ُلاَتْحَن تْبكت ْعَِبَمْل
 ف قل َرَخا الاول ْعَم ْلَعجَناَلَو ِةَطِعْرَملا ةَمُكِحْلا َنِم كبَر دَمَحْم اي َكِدَلإ ىحْوَ
 نيب ْمُكيَر كم لقأاي مكضل حن ْمُكفْصََقأ هلل ةَمحَر نع اًةوُرْطم «[م) اًووُحَدم اوم مَ
 ع اَنفّرَص ُدَقلَو (ةواَمِْظَع اَلَوَق كتب َنولوفتَل ْمُكَنإ ْمُِمعَرب ِهسَْنِل نبق ٍةَكنلمْلا نم َدَحَناَو
 مارون لإ كلذ ْمُه ُدْيَِي اَمَو اًوُطِمتَي ورك ذل ٍدْيِعَوْلَو ِدْعَْلاَو ٍلاَثْمآْلا َنِم ناّرَقْلا اذه ىف اني
 هللا يآ ٍشْرَعْلا ىؤ ىلإ اوي اوت اَلاذإ َنولُْفَي امك َُِلا هللا يآ ُهَعَم ناكل مُهَل لق يحل نع
 سارت اًوُلْع ءاكرشل نم َنْولْوِْياَمَع ىلاَعَسو َاَهيِنَن حبس ُهَِْفاْنِرط (ج اليس
 لإ ٍتاَفْوُلُحَمْلا َنِم ٍءْىَش ْنِّم ام ُنَوَنِهَيِف ْنَمَو ُضْرآَلاَو عْبّسلا ُتاومَملا همَرَنُن ُهَل حبست

- 

 انْلَعَج َناَوُقْلا َت

 لَو كنور الف ْمهْنَع كَل ارباَس ىآ مدار ْوَعَسم اًباَجج ٍةَرخألأب َنْوئِمْوُي ال َنْيِّلا َنْيَبَو َكاَنْبَب
 ومَهفُي ذآ نب ُهَوُهَفْفُي نأ ةيليغأ ةنكأ ْمهبولف ىلع اََّلَعَجَو َمُلسَو هيلع للا ىلَص هب كنق دل مف
 ُهَدُحَو نارُقْلا ىِف تبر َتْرُكَذ اَذاَو يَوْمَ ال اَِ اَرُقَو ُمهِناَذا ّىِفَو هتْوْمَهمَيالَف ىآ الا

 ئف َنوُملظلا ُلْوَُي بدن ْلَدَبْذِإ كو حب ئأ مَ نْوساتَب ىوجَن ْمُهَِْو كب رو كبل
 فيك ٌرظْنا ىلاَعَت َلآقِهِلْمَع ىلع ابْولُعَم اَعْوُدُحَم هم اًرْوُحْسم الَجَر لإ َنْوُعبعَت ام نإ ميجا
 َنْوُعْيِطتسَي الف ىدُهْلا نَع َكِلدب اوُلَصَف ٍرِعاَشلاَو ٍنِهاَكْلاَو رْوُحْسَمْلاِب َلاَثُملا كلل اًوُْبَرِض

0# - : 

 ا
 َرَق اَذَِو ةَيوُقُعْلاِب ْمُكُلِجاَعُي ْمَل كْيَح ()اًروفغ اَمُيِلَح ناك ُهنإ ْمكَيْعْلِب سْيَل ” م5 ثوم يم م01 ةمرتل لوم < 0 مد صداع مع 4 اد ىلإ 2

 7-22 وقود كوي كا ةواع 017 2 زرقا و ما مارا ب

 اقلخ َنْوُنوُعَبَمْل اناءاتافرو اماظع انك اذإ َء ِثعبَلِل َنْيِرِكْنُم اَولاَقَو هيل اًقْيِرَط (جااليبَس
 ىلا ءم لق د ومددهو وهو رعت بل تاس 5 الا ىو م ع اع ا ل ا موا م

 ُنَع ْمَظْعَي مك ٍرْوُدص ف ُرْبْكَي امم اقْلَخْوَأ م.ْااَدْيِدَحْوَأ ٌةَراَجِح اًونوك ْمُهَل لق موا َدْيِدَج
 ىلإ انهي ْنَمَنْولْوَقَيَسُف مكيف حْوَرلٍداحُي ِْم ٌدباَلَف ٍتاَرلاَو ماَطْلا ِنَع الَضَف ٍةوِيَحْلا ٍلْوُ وهدم ا

 ْلَبةداَعإْلا ىَلَعَرِاَفِءدَبلا ىلع ُرِداَل نا اَنْيَح اوُنوُكَت ْمََوْوُرَم َلْوَأ ْمُكَفَلَح ْمُكَرطَف ْىِذَلا لق ةويَحلا
 2 ري يَ

 0 ريل | مار !م مرر را مهو سم سورع هالو و #ث) مدر شمس مرو مل 20010008

 لق ِثْعَبلا يآ ْوُه ىتَم ًءاَرْهَتْسإ َنولْوَقيَو اًبجَعَت مُهَسو ْءَر كلبلإ نوكَرَحُي َنْوضِغَنيَسُف ُنَوُهَأ َىِه



 فو سوسو رسم سب هب ان لجءارسالا ةروسنا ةطرسمو اي مم موسع نيب اجر يضر روم رن نال ارك

 نيج َنؤبْيجتْسحف ليفارشإ ناسب ىلع ريل نم ميدان موعدي موي هداف وكي نأ ىلع

 َْوَرئام لْوَهِل («ةالْيِلقْألإ ايدل ىن : ملام نإ َنوعَتَو مح هلو َلْيقَو هرمأب هِدَمَحب روما َنِم 3

 كرت كنت مت د دا كس (قراد) ىالقاور ترم الب( رك رارول رد قع )زل هالو 53 اروا 0000

 هدإب زر طي )وب ت م ب كسائر اك ظروا 1 س تاب لكد اذكى راح هس ذب انك ليج بشاب - لإ يسد قزور قل بقروا

 هرلات تان لاك رواس نأ اك لاري ى ذب دواس تاب لايحب ذيوووركن يقي (' وركتمم ان ز” كيك سا تبن غيث

 تعودت يف سول ايل 2 ان ن جاو هنا اراشنادكس للا ةس مك ةناج دا تس م لو رداو قر
 مثيرا لبو قرا: نط م 1 ا ا ب ل ل

 هلا نس مو: )٠ءوركادإل دبع اهيا دوا ل واخ دع رتبموج حس قل رطل ا لاب رث_ةاج دش قلت اي كس لاء كح
 ( وحر رول م تاي )ولانادو ودك انج لوكس رزاق هناا أ ل داي لش هس داب لس دبخ كش دس ( ايكحم وكلاب

 مقر ياك تاب لوح درو ساما( ين اهتااكاروا < تاب لاي اة( همام ب) وذا ا 0

 1 0 0 راب لش سس داي كس بس ل« م 1, نااكوحتر داي وزي تمت كح لا لت ل

 قا ارث لامك تس تب لرب يسال تع لالا ”فاكش ل نام ذ يقي وطرد( رك ارئا) رم /دلا م قل زروا ( تس

 - هاني ركل 4. ةع قة تار قدح لابي أ )وب ع خ" ةفكنإبل كلو ثاجب تروا ( اج
 يا(! دا)و نع سن لل 3 او تمت سا ل ا بد لف دن ان تك كي دن كس داو دد ب 2 يا كب

 8 وا بج وتتم تمم الم رخلاب كالا رمد ووبعمارموو لوك اسكس هذلادوا لذ قست ب ارجل دز لح ىو ذس ادد كس

 ناار سادي ساما جساوايلايك رو ودئاد تصر ىكثلا) اج د كيوم ع نر زودركوم سو

 َ يح راع 2 ايلاني ا نا رورو لو كرت ( يل ل 7” رار داس ازب انا كن لو

 روأ سلاشم) حس ناقل طك عررط حرر لب ناآ رق ىلا فس مكاو نس دب : ل تا تنقل 0 ليش ب ( للاطم

 -<- لاب قاب ترفنروا قرود( حس نت” ) لئن ناي لي رن للص و ( قبس ) تحفل لة كيا ديما ص

 هدركاهق قرو رض لب تروص اوف ل تك كولي اك اريدج وم دوت سس تمم دوا ديتاسمك ( دفلا ) لارا تح دربك س نا بأ
 : تك ( لزم ا ا ا

 اناا ا لكى بس او يس دوج لش كادوا نم دوا نلمح آل وقامس هس دنلب دعس ءجس دللي روا كاي تن اذ ىلا لاو
 مث هدمحبرو ات زم لرد شوا ك اجت سكس فير تتج ( حل سن قولت )ع لوما زج وأرنا لي حسد

 ىاذب ادب قا »د هيشالب ىلوم ليش ناب قرات كوك 2: نتن كل سك ناي لاي كنا نأ مني( دج قا

 هديشول ليأ ناايمرد كس لوكول نلادوا كح اينآم تو لو عشب نآر يآ بج ( اجرك بث ىدلج ل ةييس هازل ) تسالاو نت
 هل 1و ين آوو حسو كج جس اذكر لوا حس لوبان كن اوكي آه و) تكر ل عقل ب ترخ اوجد لإ تيس درك اع هد

 ل نا نس مكردا( ع لوب لذات تعآ كا ل راب 4 نولاو فكر هدادااك نيس درك يبشرك فب ترضخ اروا تلح بت

 ثاث لع نونا ل ناروا( كح لص تاج ن آرقدو با شبك آر ) لدم هوك يث يسد للا( #:ي) باتي لال

 هدول ةس رك ذاكر اودي نيا فرص نآر قي 1 لل نيق ل ارت دز ههنا ارهاب رمح لذ بات

 ءازوتسا لم قلم !) نو تلح يب حس ظرف لس لإ ةلساج عررط جا برو خ مت لإ تك فس ذو دكر دع ربت ترفل



 ممم ساس سنع أ « اك ط ءارسالا ةروسء ا هرسموراي ”00 الا موسرلج» نال الجر يخت حررشورمج رتل ارك

 2س 1 ايشوكو م لي لب ايي تفو لسروا ل تس كا ناك فرط( كت أرق ) كيس كولي تننو لن( لو نع ب تسجد اك
 ضو وو: # ذب تت لح وآل ماك و كل لول( سوم 2 كل ايش ع 0م الف بك بسنج ( لن تس رك ى ومين اكم حتا ) لإ
 باقلا ايلا يكت سن يآ فس سوكول نبا وركر وم( لو تس اير م اغق نت ع لقا ب ولخصرو اوبن اي[ لك نتذ ) جس اوم رام اكد داج
 يروا كح اي لئتساد بلا( رك سجس تهيادب) كك ذب لش تارك س دج كى ( رع اشد نت اكء اوم اوم وداج ) لن كس درك يدب

 هس كورس ايكرجب قف عكس وم هزي روزي رركوم لكروا تكلس هر لب كت ويلي نجي ضمت بحب ل( تمايق ني رلكم ) ل تت قب
 لي لايخ داب زج رول لوك ءاجوج اب ل. فاجوعرمتب اجو مح لوك توب م! لاب كت دربك( سس كا ) بآ ؟ لو ةلع اج ك
 ل ملك بنس« كح رك لاوبقوك دن كوم كسا زج لوك يد فس داهبترك رك شب كنس ل ديه ديسوب دوا لاو يلوم تنجاىت تنبب
 هيدرم لبي نس لن هدهد اك يح داري 1 اكس درك دتذ لج هدايودوت نولوودللس لو ركنس( كس را | ور

 ردات قكرب ذس دكا ديب هرايهد ووو قحر تد دف ب سد ادب داب لبي تاذدج لوكس ديان تقو للا مة.ككالاح) ؟ايكاديب ليك“

 بأ ؟ ام بك اهيل 0 ءارهتسا روطبل ) لح ليرد ( بيرل يم )مل ارب البس حس 1ك 5200 ىلا( لوا يردي لأي - لوب

 ( 6م اجايالب حس لورق تورم لكل شا رس )6 الب لبطل اكو: زور للا يوب بيع رثتنفواك ( تمم ايق) لاك تبل! نك
 روا( فيلر تت ل مكس هلاك اة اجابكر ا )تس مكس لا( لح وهلا وم ةيسد باج حس لورا )ك2 ركل صن ردا

 0 لت < 7 اي د) تتوج نس لكس وكل ايذ ايا( عنك نس سوزج كا حيد

 -قحلابالا_ت غيمدإب ةزرطي كسا قرع ام'ى لأ ا نيتس ا ادق ل لا اويرقتال :بسك شو 1

 ضاست نك لس لوى و_اناطلسم- رك كن اء اصر وصي .تنذاو ءانرك ان ناكل ن يمص انايوبت ترم لين لتر وص نخل

 بيش نكت ايصع_جس ناكني ضاصقولل ورك لمد كت ابارك للي تيعآ احر جب هس بلفو تييتدارمعتس ناطلساي جس دارم
 0 للا 1 رسود ىو اعلس لات: شم ف رسسيالسف.تن هاشداب واكل اوجد لو لوك اكل رواعس

 ركل وتقل ورك انسب كك بملط برواس لكفارسا قم اني درك شمول ى سوا انك عاتب حررط اس لأ ىف فارس انلا +
 ” رواداز آس تعرب اظل ب ساد كك راد بح اصروا تسألي يل صاصقرجي ظل كل وصو تيي داي درك فاعموكض اتق

 7 تيأت دج كف ونت مرتك نىك الغول ىك ذلك ليس وم مولعم وم عرورشم ايلاف ناايعرو لس ىذو ناملسروا مال

 مكزا مكي رك لن تباه لخ ف لأ س تايادد جس لاس ورامشادع رشا نر ولب كيد نكس لاب نبا ةدشاؤ مي لل فاو

 تدهدإي ذ تس هدإي ذاك رول لي تروصىك د مدت تاءالع لك غرولب فيد زن كسفيطولا ماما كس ىا- هس تحس بو كس«
 هدازهتس هدابز لاسورتس تح قررا لادم كك ناك ىلا ىو قاثب ىرلج يشر وكل وج دواس لاسورامما

 هول ب تك كل ىاريفاق قول فاق عبتتال ىا فقتال وة اجوم فرت بع للم وكم دب كس تدل لاك شر جس تدل

 دهس هراشا تس كلذ فرط كبس ناد ل كرك ليت باث ككل اه تس- لعجستال و تيك لاذ لك < ان: كت
 يروام انا لاهي تبلا_جس اود مدقم لعين اكل جايك يكء الكلام لتي شا بس لاثتتا لاق ب هلعم ناكو ل
 مكعب لماع ةهلا عم نكي ملف هلاتقلا  يرطاوبلطس من مسهنكل_ىئرط لا ترابغ لسا لن كل تيدر كف ذم
 تبثودعتلا لطبف ةباثملا هذهبوه نم دجوي مل هنكل هيلع ىلعتساو هلتاقو هعزانل كلملا ىفاكيرش هل نا ضرفول
 ة رك تخول ب ةسايرف”مرلطبوا < لاشكر قكاوكت ايم انراوا تاناويحم ارقد انف ل وقب ءىش نم ناو .ةيادحولا

 ككبج إي دوا ليث درب لقخرو كيب سحب يس عررط كاسر لت كبت مكي تيك ما دقعر ا لس كيث ن وتس تلا لإ
 لالا تكرر لقب ابرا نكي لج تس كج لع تلاع كف زاروبطو ثور وا ساند الج رول اين كبس ارك واكس د كراج



 نرجع رت 1 اك ءارسالا ةروساهرسأو داي سوم موسرلج, نيل الجر ينتشر اج نبل

 قاطم ونا تاأرسقذاو_< نلف لي و الو ْ 6 دس لج لوب تاالدبب اثر دلع لوز كاك يءاششاك

 تي كى ث ةروس_ لان دارم تساي ن م فرص ايدو حس. اهاجو مر وتسمالاو هنجس دب سس لدا كا نالرشم تكرب كن ارق تب
 تي الش اج ةروسروا_ ةدكا مهبولق ىلعادعجو تي[ ىف با ة روسروا مهعمسو مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا ثلئلوا

 رم دقوا ترين انج لن ةس كف اضاروااك نو رصببال مهفتي آن ان ةروؤرقروا هوه هسهلا ذخستا نم تسيا رفا
 فاصل ءافل سم م كت نو رصسبيال مهف حس ورش نت ةروصوخروا داثليرتسل نيس او جحر ع” سآ

 تبق تي آب جك تياود قريب” نب اديعس حرر اكس كوم دنا ايدك سس نكي فرنش كس يل آروا كس للك
 كولا ترطخ اي كس ملتورلاوريلعدذلا لست تسر ضخ يف[ دم كرفت ل دجتاب لاسم ديت كابول فل وم لزان بهل ىبا ادي
 مدرك انس فس لي ؟ لب لابكت سدد هس دابتل أح ول تسارلبوبا ترو وردا سل برنس ا ترضخ آرت وب كيش
 كروب عر الاكس بك ياش تعا اب-ت 2000 ار وم كر فرش امد ب ارلئالاع ل ة رلو# كريم

 - ب لحوم لس ارقو مهئاذاىفو بلطم ل ونود مهن لئن ايييدك يآ ووك لا كت سراء افك

 ركوة وكل ل اب قد اوددوا ساد كس يس آى د اوه ءادلادب ليث تتنو كس تح هم ل يآ تياور انج نوعمتسيذا
 - خس دي راعشاروا ساب لاشي يي لايل

 نس ركروكرد نلف هدئزوكل ويك ناي داج إي داكع عن امل قو لوا لع اولصقتالو تيل اولا :تاياطنر
 ل لل لطم لس سفنلااولسقتال مكياولروا هس كت امى كى راكان زل انزلا اوبرقستال مكاو ًاروا< |, داجايك حس

 انو لي دهعلاباوفوا مك اوم دايكروااكذوم مارتكس ملا, ل ميتبلا لاه اوبر قتال ل اوسد_<جساب راجي داكذ# وم اج
 عانللا ني الي لس ف قتال 1 لاومدوج رواه اي داجايداكذس كارول ل يسن مك لاوقرتروا لاومراب رواه اب داج يداك دبع

 كلذ لكك يأ ًا-جابداج ايك رس ل ارتاروا لج كذلك اوتندني ليش متالوتيآرواهابداجايك نة

 مكفص افارواهس ءاجايكم مالك ريح#ل  ىحوا امم ثلظذر بر واجب داجاكوروكل وولبب هس م انقهس لش لاق ايهدك ب نال
 مكه يده كة دجق فرط ريح كج ابداجإ يال لي تأ رق اذا و تمي ادب كس لا < قتداج كدي كديح لع
 دحإ لس لا لت جدري تس للود لوسروا نآرق ك- لا لو سأل ح ءازهتساو رغب 2 ركسيركر روق نآرق

 به اب راجايد باو كيش رافكل هس داب كس تم ايت ح انكاذا ءاولاقوتعأ

 جاور اك جوك راع كتفي ع تيب دان .........: لل" ىلا ما ماعروا رض ..........:< عرفت »>
 ركراعب اوك ق لحل عر يأ ا ساب داج كود تس نلاونئباسد الدال ل مك دال وااولتقتال تيآهسابر "لج لولوج ارك ناتسودنج
 كوم لاب لور كادحب كح كرش_ بس اهكلي درا رو نك ا ذب حس بسوكل وا نونو تشك لانا لب نآر ق_دوصقننركاريي مرن شرج
 تاقوا اب روا اج رجما ششوجاكم اقل بج حس اندم هو توا أ, زل سا كل كس لانا تعيب بن داب ساس كي دنس
 ماوي كمل الد جولف رط كدتق الث لتقل ىف فرسيالف تيآ < اناجايداهب نوخاكل نايم وزة لوب كس لتي
 كس اى ذي رذوخ كيال بس اهانوم لكل اعتساابب باكل اا نايس جس ايكايد تكمل اطم كس اصقوكل فرو كح لاول, اجار تس
 ثراد قككاشوأب ري اوه شووجومثرراورلا نوم لص ام اه نتن ع ضو دارعح لوروا لب اجو ايزي روف كتب لسد

 ُ- 500 هس رباه داس كس لو دئبإب للالع ل ترروص بلا ماكحا هو ماوخ_ كس اربع م امل قىدئباي لديعرواا#ة او 71



 جرب موس رستم 1 جاك طءارسالا ةروسنا فرس مسوس موسرلج» ننام الجر يضع ررشود#هج رن نال اهك

 فرص < دهيعروا كوم لكبح اوءاضق-اكذم بسجاو طمايدانركارولهدعو حبلا عكس [ق كيس دعو لب لتاج كريضأ اع ىما كدبع و
 -اتتبر ل يكب جاو لش تلاع كر طع كس دذعالباتدج بج اواكه عودوا لال ماد لب لسا دبع عر ورشمان لن دارس بع رد ورم

 لاب خس امان لن لو مت نيب كس يب لاء اك فقتال وتب“ : كج اعانركل تع ارد ل“ 2

 هداك ج كوم ىرورض نيترو ىا سن ماكرم باطما ىاجساكي دم تبا جدد كلا كلك نتن ىكم كرب لب مالكو لوصا ملك

 ؟ حس طاف لد رواانيد ى طتفاي تيباكجو لقى ىلبجب #دابتفا لس لقد ع لات ءاج م آردلرفإ لس ساس نق“
 تمي آسابر لالي رشاك ألك يق رش با لب كوم راكرد لبلد ىف بع تايظروا وج تررورض كل و ثني تن ايعطق ل يرفلا
 ثدي ني زركل ادرك جاي لوم تسوق نتا كذا لكك كك لؤاي تسدوزرك د كاك يبس ك ضرالا ىف شمنتاألو

 لاعب لويكر جب سمي تاب يب نكي ةسساج لس تس لوئاهي كبس اج فوم تدق نتا مكذا كك كس لح ركن ثروا اج
 للا_اوماري لج ماكر رم ىلا لال ساح تر دقوكن انا ٌقيقح ترب نااجس اتاج امج واقع لو زج نت ناشاروا ماع قرات

 تركي بلطم ا« هنيس ناك كلدذ لك ها_<ابدو4مولحماندمزماج اكل م لوماكى رايقغا س لادك ا تب د لئبشيب بيرت
 دتببا ل ارب ف ةءحارص لش نا بس ايبا يداك ركل لاوقاب نتن نكياجس ارب زعدرص دق لش نلا يس قات عنا كلنا
 د كشاف للاخت شاروا جس ى ل افو ب دض دبع اذو اشع.......... بئاج فال كنا كنج لارب كلش ناةلاالد
 سا مانرك ولسرب قت بناه فال كف كن احا رحت اسكس نيب دلاو جس ءءانركك د ض كفك

 نايات نأ, ماررطك ةهلامهيف ناكل شهلا هعم ناكرل لفتم1.........:ريح و أتايثا حس ى اننا لسد
 داع يسشيمب لن لالا ذود ىلاوهفتكر تمر دقو تنذاط مشى دوو كلا ساب دوم مالكوم قيل داع تصل نجس داجايك
 ساس كير زلم تاوملسملا قليخ ىف ناتي 1ك ورقبوروسير قت جه تءاغعس لمد مائراي ديح هن ل توج رواج لاك

 -< لوم ىمم نأ ىلا بير قكيسج_سئعرر وك ماتكا كس انت نار ب لابي كل

 ورم كطلاوج ليج لول مب قس تحن اكلك ابراج يامرف ل حبست تي تك لردك زجر كدا

 1 جب كل واد [ض تيك جس راك جرب قا تساناكو# عر -هركروق سرقت ع اك نارك جب[ ع قير كيرم سرر ع:

 روادارتاك عب وت قست لكن ا لن سنو عت ملم ضاوخو لاحم هسا لن تمدوص فيا« لن ثدانع قب! لش قس ياهو لت
 همس ىو شوري كاس او ف رك يوري ىلء تعنص كل او ف انيك م ثايب ياهوو انو جترس جرس ع 112

 لرب لو ىنررك تورت كت رو تييموإ ردوا تسلتو صييقلاخ كاس لاع لاب كس لادوا لوث إي ذورفا نست ارك نست
 ل ىلا عت ابسس لع لايتم لقى ذى نبع ز ناهس ل ياس رف تدي ولك ساه اجآ كك لوقعلا ىو لكوج نه لخ
 مو م2 حرر لست لئفلاك تل لان يل لديك مدن كيرلا ل © ادب شيش لوك قس تان كك يا رفركدوا ليز مكرم
 للا هت ئوكراوآ كن كك هزاورورك قه < اجاج الو يكب لوز قرد خرط ىا < اجاج الدب ب لوري ىلاو دكر

 وص روخروا م يوصل ىركت عضوا ملاكي لك كسلو ساب ةيساظداعرب دوجورج» تمل احر تجرم 1 قة تاثن اكلات يلطم

 .روا ىءانض لك ااون  ووجوم ثارت لاكاب فياركا ؟عس ركن العا اكل اكروارإ كحد قصموج ب قكوم ناز 00

 اك لاي نيت روم لابس لوم لوم لوم لان ل ادوخفيص قلو فيرتت لا لك ل يئس لاف بز ةتفير تل كلامك



 محام وسار تع أ ناك لطءارسالا روس هرسبأورإي كرار موسرلج, نبي الجر يضر شوج نلت

 -< لوم ىلاوخاث لوم قاروا فيرعت لوم لرب اكتب ام ىشارتمت تيا لل ابا كراس كلا ءزادتا كساء بس

 جس هيج لذ قس اخ راك درك فاو كت قيقا ف تي[ :< لامجو نارساترساق ةيتمانماك
 هكساو فاني كس لعد كتاب لااانومم اضف اكل وزب مانقروا لن كس فيرد رتب لمساتي ىف لوو نتراجع
 لام ةيادص عت قست تانناكايكن يح ب دهعسا قرط اهلى راعج دكا لت لان كيل فو نإ لاي ديزجج قت

 روا ىلع رطب زروا قم يطال ذاب مو ظفلاك علت تي آل يضرغ؟ سرصح لوك ع للاكل اق ناب ذء جس © كاك
 كثييداما | تك عجتكن ا سنقل قكو زوج .نات_رعاخن داب كل ورا زتمع طا لك ذ سبيس لاشك وفد ع اع

 سس لاروادوجواكنلا كه ىلاح فرص عم كل وزج لقي ركنا رفان تبل هت ىلوم عملات لك ا تس فشكر وا هس تب انس
 لاعب لذي لاش قوت اقول سود علام كرر اردد رك تلاد اسددجو لضم مانزل

 مانت بيلقتولب ب[ مهحسيست كبلامجو وكنا شف رص جو لكم اقعد رقاب اطخ كنت تروا كس ولثكا حررولبانبك

 يوم ض تبى روج تالي ىادو اج #.ايناك عراب ناك ناد هدي لوهزججس ارشد فرطاكن يسم“ ْ
 مجول عك دساو نر عتب فك للا لن تكول 7 ل بس هوءك نصوم ف الرب لب تما ثد ابانج دن

 - إن ةتكجول 7 لاح فرص لب لوززجج كرر كش ادام دوا لإ

 جس ترورض قرن كك موا كلل هس نك عدل اوم يشي يوكل وكول ضو ............: بساوج اكمهش كي
 تادامج را هوه ترورض كرت زروا ملع زق كن عل باو ؟ لوم ل كرز لل لوز د“ تلادامج لئالاع

 را فرط كن آر وول قراج كن ايب تلاع ني كمي تأرقاذاو تبآس لاق رتب قوم ن لوصئركوم دوج وم لي

 ابق ووك فر يعكا تركك ين لوفاق رقص اكشلارزدا للبت ل ات 1 كبس جراي شا ننتسسا كيف
 5 ذيع ملا ' كس لس اجو نكس لوربم نلاكه راهنت كح وماح لئئنفس مترك ام اه ايدركل اح هدب هايس كيا

 تلاع لدم كدت كىأ اروقتلاعير كل ورك كح حد لبيساك شبر كاك لت اجب سس درب ب لقك راهبة ودركرا
 حس نك الاد تك ) بج جس انذبب تنذو ىلا نايا ع اجاب هدر رب لوح[ لكل ولاو هنتي ددثركيساومايارهشاكشلا نوفق قت
 ىتوريدوا ناجح دج اكل وفالغرب لروا ثا ردنا كس لوفاك« بايت 7س نوعا نفل كدا نراه دح دل نا

 ىفو هيلاان وعدتامم ةنكا ١ ىفانبولقاولاقو_<سداشرالج رمد ايدج ل كدنيي ك- ةيساذ نورك وفرج نت تام نت

 .باجح كديبواننيب نمورقوانناذأ

 ثيدع لا اروح سمالجرالا تيآ ل تارت فلا 0000000 :باوج كيش ران لبي ثمي دعو تيبأ

 ؟ ايدل كل وقار افك اش تيب كويك اق ايكل يوداج يي آرعفد كيال 0

 تانايدب تالاشروا لل[ كلش اهنانبكل وك ح نيك روكل© 0 .ياتكر وطن روصقت كر انا ابي ملكك مب باد

 تييأ ادراك لس لذ ةدرار تاون دروا تالايخ ناتي تانون حررط يلا واق ورافل سي - لا ةوت تام قروا

 لوز كل ذلاب قوقر ضن حسا كس هداج لاب -ا([ل ب مالراكتااك قاد ل كس هداج لب ثيادع حس للا باب راج ايك

 مثردو  اوبج لاب حك لوم ذاييا ول لع لوماك ىنب ورواه ا بيتل طخ ىل ولاهم حررط ىلع لوم اك كوين و سس لا نكي هتان اجوم



 جوس عما «ب اك لجءارعالاة روس! هرسأور اي مسوس وس وسلب نمي الور يضع ررشو دج تناك

 شن رثا صاخ ليال هداج قل تي[ اك ع تي واير ف رذتم ى اخت تدع لس ف ابو تنكس ا كا رهط ىداتجا اخ

 ل1 ال ماع حس ىف اخ لئوكس ئضران لوك ب لوفود لبس ناايباكوداج قلي ثني صرواح راكذ اكن انج

 لالدشسارب ضاخة ًاشن حس ىلوا 3 اظن جدكَج ف رك رم أأأ]1١ :لالرتسارب لكروت ورم عج قرت لازغبا
 لابس + لوي هيج لاري ؟ سد رت رابود لين ةوايكم د لن جرم ليل سدو قلن لس ني تايك

 م قسى ضب د لكى عم فرواجيس قم ىو دار تحس كر ذ لبي جس لاالدتسا كيل انكاذا ءاولاق وتسع لك
 ررط كج حس هل ندر كل أك فطن ضأن يآ لبر وبيلش حررط سكروا اي لج ووطن ن دوج واكل اك نسر و
 و هرايد ت تارز كس دوو هس دول 2 لايك ف تكس نب دوجواكسا حس ه2 ١ كلا -(ئ 10

 كل دمحبو مهللا كنناحبس ت- لوربتكعايكل أ وق ريبج نبا فقول م الط ل شر يك هدمحب نوبيججتسشف .انلس
 كس تع اطاود ايلا بانك لح لتر واوبب نرييفم كل لس لل اورفاك نبكي سكه بس تاباقرسددب لحس بسس رف كروا ناهس هتك

 اوم كيوم ل لي رسل تضف وا نون ل تم

 تايبلا ل فقتال وع 00 ردع( سف 0 تنودل كل تدرك ل هيل ولان عج دقف تأ ]1101 :تايآ فن اطل

 ءىشنمزناوتيأ تاما نينو 0ك اسرواهس تعا ةاركفس ملكت سرمد نانا 5 لا لس تاويثو

 - اع فيض رئاجس قوش كس لا لزةسل ل لاب زتادامت كه قدوم تلاظدري لاعتس د يمان كرا ارو ل

 َّنإ مُهَنْيَي دِسْفُي ٌعَرنَي َنِطيَّشلا َّنإ ٌنَسْحأ ئه ْئِعّْلا ُهمِلكْلا راَمُكْلِل اوُلْوُقَي َنْييِمْوُمْلا ُىِداَبِعل ْلُقَو

 نإ مكب ملخأ مَ يم يس ى يل مَع يت هدم اني ًوشغ ناسا تاك نطل

 مولع كانلشرا انو رفا نان ع ٍتْوَمْلبْمُكَيذَعُي ْمكَييِذْعَت أَي ْناْوآ ناَميالاَو ِةَبْوتلاب ْمُكَمحَْي ْأَسُي

 ِضْراَلاَو ٍتاوْمّسلا ىف ْنَمِ ُمَلْعَأ كلُبَرَو اق رثآل قاده نايا ىلع هرعت مالك

 مُهنِم لك ٍصْيِصُخَتِب ضْعَب ىلع َنِيبنلا َصْعَب انْلْطَف ُدَفَلَو مهلوخا رثق يلع اَشاَنب ْمُهَصْخِيَ
 َةْواَذ انْمَتاَو ٍءاَرْسإْاب ْماَلَّسلا اَمُهْيَلَعَوهّْيَلَع ِدّمَحُمَو ةَلَْلاب مَيِهاَربإَو مالكْلاب ىسوُمك ٍةَلْيِضَفِب

 َنْوُكلْمَي الق ٍْيَرُعَو ىسْيِعَو ةكئالملاك ِهِنْوذ ْنَمهَمِلا مهن ْمعَمْعَر َنْيِذّلا اوُعذا ْمُهَل لق هِمداَرْوُبَر
 دوبلطَي َنُْعَي هلا مه َنْوُعدَي َنيِذَلا َتلِذَلوُأ مريع ىلإ '] «م») الّيوخَتالَو ْمُكْدَعَّرْصلا فسك

 هرب َفْيكَف هْيَلِإ ُبَرْقَأ ْرُه ْئِذْلااَهيغتبَي ىأ َنْوعَتبَي هاَو نم ُلَدَب ُمُهْيَأ ةغاطلاب َةَيرُْلأ ةَلْيِسَوْلا ُمِهَبَر ىلا
 «معلرْوُذَحَم ناك َكلَبَر َباَذَع َّنإ َةَهلا ُمُهَتْوُعُدَي قييكذ ريتك بدع َنْوُفاَحَيَو ُهَنَمْحَر َنْوُحْرَيَو
 اَدْيِدَش اَباَذَع اهْوُب َدَعُم ْوَأ ٍتْوَمْلاب ةَمِيِقْلا مْوَي َلبَق اَهُوُكِلْهُم نحس الإ اًهَلْهآ دير ةَبوَق ْنّم ام َنإَو

 َلِسْرن نأ انعْنَم امو ابْونكَم هده هاًوُوُطْسَم ٍطْوُفْحَملا حْوَللا بتكلا ىف كلذ ناك ِهِْيغْولمقلا



 انهارت يآ 4| ءارعالا# روصاهرسوراي مس موسرلج» نال الجريضعررشورمج نياك
 ىلا اَهاَنلَسرَآ ْوَلَو ْمُهاَنكلهَأَف اَهاَنَلَسْرَا اَمِل َنْوَلْوْلا اهب ب ذك ّنأآلإ ةَكَم لهآ اَهَحّرَتقإ ىلا تئالاب 35 2 وا ل ل 31002 ا ل اا و م ماو ب 4 ع ع ب ل د 3
 هيا ةقانلا َدوُمَت انيَتاَو ٍدَمَحُم رمآ ماَمَتإل ْمِهِلاَهَمِاب انمُكَح دقو ِكالهإلا اوقحتساو اهب اوبذكل ٍءالؤه 2 ا هاو روع مقحم مدا بدرب ع مو 2 هع ا ا فا ف حس

 0 00 0 مل ا ل

 كَم َلُهَأ ساه ِإ ءاَرْسلا هليل اناَيَع 2 نيا 5 انَلَعَج 5 ”ةذيم كم صْعَي 10
 0 الارق ظركو 0-2 0 وة: معدز هو يم ع 6 2 0 ت4 مارب # هماقخن سرس لعلك عل
 ىف تبنت ىلا مْوَكّرلا َىِهَو ناَرقْلا ىف ةَنْوُعلَمْلا َةَرَجشلاَو اهب مهربحا امل مهضعب دتراو اهب اوبذك ذإ

 ْمُهُدْيِرَي اَمَف اَهب ْمُهُفّوَْحِ َو هبت قيكَف5َ هيا لا ا حا آد

 اًوُدَحَسَف ٍءانجنإلاب ةّيجت ةوجس مدل اًوُدُجْسا ِةَكْئلَمْلِل انك َذإ رك ُذاَو )ريب اناَيْفْطل اًنفيوخت

 ىأ تاي ءزأ لاق نيب نم ىآ ضفاخلا عب ثضن 69 انو تفلح نمي خسأ < لاق لسا
 نا و 0 ا 2ك

 مسمن ٍاَن نم فَ نسر انو ٍدْوحَشلاِب آلا ىَلَع َتلَصن َتْلَّضَف ٌتْمّرَك ُِذْلا اًذه نرخ

 ىلاعت َلاَق ُهَتْمِصَعْنَمِ مُهْنِب رايق وعلب َتيِرُد ٌنلِصاَنْسآَل ّنكبتْحاَلِةَمْيقْلا مْوَي ىلإ ٍنَرَحَ

 ٌءاْزَج ْمْهَو تْنَأ مك ءاَزَج َمْنهَج نق ْمُهْنِم ٌكلَعبَت ْنَمَف ىلْوألا ِةَحْفَتلا ِتْقَو ىلإ اًرَطْنُم ُبَهَفا هَ
 ٍرْيِماَرَمْلاَوِءاِْلِب َكِئاَعُنِب ٌكَتْوَصِب ْمُهْنِم تفَظَتْسا ِنَم ٍفْحَتْسإ ُرُِفَتْساَو الماك َرِفاَو (ْؤاًرْوُفْوُم
 ُىِضاَعَمل ىف ُةاَشَمْلاَو ُباَكِرل ْمُهَر ٌكِلِجَرَو َكِلْيَحِب ْمِهْبَلَع ْحِص ُبِلُجَأَو ةَيِصْعَمْلا ىلإ عاد لكَو
 ََرَجاَلَو تعَباَل ناب مُهْدِعَواَنَرلا َنِم ِداَلوَآْلاَو بْضَعْلَو اوبّرلاك ٍةَمّرَحُمْلا ٍلاَوْمآلا ىف ْمُهَكِراَشَو
 طَْسَت ”ٌوطْلُس ْمهْيَلَع كَل َسْيل َنِمْؤُملا ُىِداَب نإ اَلِطاَب (ؤاَرْوُرُع ّللإ كلب ْنطْبَّلا ُمُهَدعِامَو
 ىف َنُمَّسلا كلا ُمُكَل ىِرْجَي ىجْرُي ُىِذَلا ْمُكّبَر َكْنِم ْمُهَلاَظِناَح «هؤالّيكَو ٌكَِبَرِب ىفكو ُهَرُقَو

 لضلا مُكْسَم اَذاَو ملابس ِْف (”هؤاَمْيِجَر ْمُكب َناك ُهْنإ ةَراَحَيلاِب ىلاَعَت هلْضَف ْن ْنِم اًوغَتبمل رْحْبْلا

 يا لوالد ةهراا نو كرد َنّوْعْذَت ْنَم ْمُكنَع َباَغ لص َقّرَعْلا َفْوَح ٍرْحَبْلا ىف ُهَدّل

 َريْلا ىلإ ْمُكَلَص موو قرَْلا نِم ب مُكَجن امل َوْهالإ اًهفِشكَياَل ٍةَدِش ٌّىِف مكنال ُهَدَحَو ُهْنْوُعْدَت مكنإف ىلاعت

 را َبِناَج مكب فسخُي نأ متنماَفا منا وحج 0 اًروُفَك ٌناَسْنإلا َناَكَو هر عت رْغَأ

 ْمُكَل اًوُدجتال مث ٍطْوَل مْوَقك ِءاَبْصَحْلاب ْمُكِمْرَي ىأ اًبِصاَح ْمُكيَلَع َلِِسْري وأ نْوُراَمك ٍضْرَآْلا يأ
 نم اًفِصاَق ُمُكْيَلَع َلِسْرُيَف ىرخأ ه هرم ةَراَت ربل ن ىأ هيف مك َدْيِعُي نأ متنمأ م ُهنم اًظِفاَح «:مؤاليسكو



 ٠ ه1 تع آ اك لجءارمالا ةروس:اهرسُو را معد موسرلج» نيم الجر ييفثجررشورمج رت نال اك

 المت مكر فكب مترفك اَمب ْمُكَفِرْغَيَف ُمُككْلُف رِسكَتف ُهْبَفَصَقالإ ٍءَُشِب رمت ال ٌةَدْيِدَشاَحيِر ُىَأ حْيِرلا م27 5 الوظو سعال ورش ” 4# م نسل رسل م 207 اس لا لا ا و

 ملعلاب مدا َىبب انْلْضَف انُمرك ُدَقَلَو ْمُكْب انْلَعف اَمب اَنبِلاَطي اًعباَت وأ اًريِصن «+0) اَعْيبَت هب انْيَلَع ْمُكْلا وُدجت
 8 يات هر 0 98 ا 0 ل ا ا ل ا تروي اع م

 ِرْحْمْلاَو ٌباَوّدلا ىَلَع ِرَبْلا ىف ْمُهْسْلَمَحَو ٍتْوَمْلا َدْعَب ْمُهتَراَهَط ُهْنِمَو كِل ِرْيَغَو ٍقْلَحْلا ٍلادَْعِإَو ٍقطنلاَو
 شوحولاو مِئاَهَبْلاَك انقلخ ْنْمَم ٍريثك ىلع ْمُْهانْلْضْفَو ٍتاَبْيَطلا َنِمْمُهاَسْفرَرَو نفسلا ىلع مراييل 5 0 0 2 ص "ل ا م 5 5 ” كيم حب 0
 6 هيا هعذ رميا ه3 8, معمب : ادرك جدولا فوم امم و هكا 4 هيج ف نضل قشور د

 ِءاَيِنلاَرْيَغ ِرَشَبلا َنِم لَآ مُهذإ داره

 ناطيخوج كى وقلوب لاو تابدج ( راف )يحبك سس لودنب( نام ) سريع( )وا .......-...:صتج

 هس دابر ادد اراب( كس يب تاير هوروا فلا ئااحك )جس نو زر ص اكن امان اطيش ىقلاوء< لا ؤ واسف نايمرد لس وكول

 توملغ تلاع قرفك ) لاذ ل باع ةلعس اج( تلودب لن امياددارب ل )دك مري ثق ساه هوه فقاو بوتس لاع
 ( < اهدي حس مكى دابجج مكي ء ل ركروبجتري نسال نام شن بآرك )جس. اهيكك لترك انج كابس يدب نلاوكيسآ فس مترو( كد

 ات اح جيت بس انه كس تالاح ل نا لب ) <. الاد ثابت“ لاحاكب سر اكدروباكبسآ: مس قل ىلوكوج لش ناي ذو ناس آروأ
 ميتارياروادثبا ملأى وم: شمل نكت دليطف ص رص ك يار ) س كد ترم رب ضنا وبنت مث( ساهي درك اخ شئ
 وكل ويتست نتن ف م هكتار رف( حس نا )[يسآ لا رف تضرسدوبز ولو واد نس متردا( ركاب ءارسا بحاصوم السلا مب ئروادثلا ليسل
 رود فيلكس متون وج راكي لأ( زبك تسر تو يس تسر ضر وا ل رف : الشم )< اهكرركبب ( روبتم )اوس دشلا ل لايخ نسا

 تع اطا)_ليسوروضت كس راكدرورب طيس ادوخ ولو ليث تس راكر وك وبتست نتج كاول ناكفل_ ١١ لوب كس لاا ندوا لو تك داي كفك
 -هتس حرر للا تابع م ذقت ساب لدبي تسري نوسغعيي)ح ىلع نا ولكل تلة شوعأ( برو ذل

 ارد لإ تب رراوريما كس تضر كل اد ردا( انهت دلايكق ناكل ورسود لب ) ب. اتزم بي رودي ز لشواد لا( وه ىذلا اهيغشبي
 كراكددوب هداه لقيا ل( ؟ لت < د درا ريكو وبتم سيئر ءعررط كقول سود )- لت تسد سد ح باع

 د هج تمايق ل سرك الب رورض ل ببن م( لاو قش ) لج نايتس ى#روا زج ل ةسرأ قدي بارع

 لجروا ب لكباج صار ب ( زيرفك خرول) ىلا تشوف ول عراب يك ني رك الج لن باذع تع ( دي رز لي( ركع و نوم )
 ىن ىلا كول كس ربع عتيل لق كود تاب يبس فرص سس هي ( ل درك او دلك ب رف كن لنج ) تاز معا
 نر دكا ف ا يروا تك سدو تاز رف نا لب ءايدركك الب لكأس مت سهو لاين انج ) لن هك الظن ايناشن

 قئواولوومبم وقس مروا( ع اهكرركل صيفاكذعيد, لت سنن كل كس ليتك كم اكس اهئ مت كالا« كس لب امو يناجي نق ل
 اهييي كل كس ارو فرص لايناعن ما مكردا( ىف لوم ىناجركومرككم )ايكم لم سا ذل لوبمنا نكي ىلا( لمص حاولى د
 . هس ءاكدوي كس بدا هئابة يآ ذم بج( كك دإ تقوووربمت الدوا( ل آل ناامياهسدنب كج ) لو سك
 ل كح دانسوك وأول تاب سلو نقد اننا نسم طاح ترد دّقروا ملع )< اهكر لس لم # رك وكل مانت

 اكدتف كس كس وكول نا هات المكوك يآ هداظندج ( المكر لص ءار لك خرارعم ) ل مروا( ظفاحاك آملا لوك يسد ذات ح

 ىلا( كير حس مالسا كول يس ضن 3 د عر اذطا لك اوك وول ل بيس بج واي الثجتال آس ولاول لتو )اي دانع بح
 كس نا قالت خرو لا اوب اجا ل ىلإ كمنتج تخرداكم وقز قل )جس قت نحال مب نآرقري سرك ناك مضر و لا حرر

. 



 هاف اسرتي 1 هاك هءاسإلا روس ا هيرسمو ري مس موسر لب نام اجريت رشو_.ج نيم هك

 21 لاك وا( ؟انسوب اع كتغرو لف ل 1 ب ج قي هداج تن رول 42 ل م ل تالي لإ نابت كل

 7 مل وشرف نس م بح( ع داب تتووو ارم ا )روا- < ىداب لى ا ا ل

 4 قم لا شايك تك اك « سيلا ركل كيج بسب سا( ايج باو ميتال واج كج لح اكس هدأ

 0 1 شك( قت نسبط نم ترايغ لمادا هس راج ف طعس بوست فلي )ساني تسال“ هل نواتج

 مال)ك ار ما الج لعب ول( لو: اومابي حك 1 لو جرب“ حس ارت قاامكسد هدي قل( تق.

 0 رن( كم ينج موصتت 2 أس < )و الس لاير ؟ 1 سو ال قو و راج كت تلم ايف ع نأ( وص

 نك وجي روصو فد لبي كل )اهاوم(: ا نيب اركاهكس اب )6 ل ومد( لس ك1 اكاد اين ع لسن
 زم ( رون رق ) قدرت كد مح ماس( ىلا ناروا كرمت )كبس 36ج يي تس لع نا ضر( لد : تلك

 اني اصلا دق كس ل( ان فرط لكتاب لك ه انكم دوار اهب 5 ) تايد قاع واق ارت نك لن تس ل يلع كادوا

 رواووع )2 ناروا( ى ب خرط لكل ولي روا ل وراوم لمي لوم اذكوج) ن الاهات هدا نار الق رقل اب ناروا ( يلا )

 دا نجر هب ركب تلقا( لور هح تح دفا زملا كتمايق) تس نارواانيل رك اهب اسانبا مم( )و الوارد! ل( مارت بسغ

 روريادارمت لح ن( ابد )وباقثار ذارمت م( لوفارفسم ) ىلو دب لص اخس رم لل ةسس وم اهتتنرس ارسس دعو كس ناطيش ( لثداب لئا)
 2 هذ راوتس ماكس داهتت# < هدب هدو بادابت( اكس كت ظافح لا تسر شرت )رن حمس قزاسراكر ام

 وكر منو زابج لك 3 < نابرمساذب ب لاع داهتتوو بشالبء ورك الت قذر( مهل د ذ لح تاهت ) مدا تس نال ذابج لش ددنح
 ول ( ت حاج وم ايي هناك لاب بدز) جس حا( تن ) تبيصم لدن بس رول( سايد ل يل تت تايم

 نا سم ةزباوم #2 ىدب كنج هةر اراب مريت ل لاجوب بت اف) ىلع لوكس ملايقستانقوو تنذو لل

 اوس لسا لتزيد تس راكي وك فر صتتفو لا مالو )< لادم ّقابدإي كيت هللا ليا فرص ( تاج لك يا جول كد
 يح) مرج فرط ل ( باج اين ليبتت روأس خب وذ )ةاناجلس اكن هو بسن رد رب لوك 1 ع

 نيمو لوب ورأي ست ب للا ميكر لاو فس دكت افك 0 مع اذه ناماركل ب تتقيقنا ساجر ( حس
 موجب ) هك ةاسير قبرا # حت اوم كسا وكري ماي( لن نع ذ[ررط كني راق )6 ءاو نش نع زلال بماب كش
 د« مربح تاير( لس اهيعس باطلا ليك: 09ج نذاسدا اناكك ب( داس ثم رت نير كامو
 الكا ل الر سل با ركام ) ]نو نكن افوط تناوب ترج تسد داو لك( ددشمس ) ىلا مهكر ثار 73

 لاو ا ع دوى لي قبة اجي دركق ريس وو كرفكه# داهتت بخ رول( ل: را ا ووكر رك د وك
 وكم ارالدا لس ماتبلا( <س قكدتاس هس ءابةجوم الاد ف كاتبا راجي لا هدراك ادوار ورم )1و6 الاد نس ركل سيم كك

 سئ لب مكروا( ع اناجايكك ايدك امنا دعب كس ةسرم كس ياس حس يم لوريغو لادتعا ل لد يب رول لاي وكدا مش ) ىو تس 7

 2 دج تت ) قولك تم ىبارد» كاطع ليثأ لب زجج لل شدا !و-( م لوزابج) لعرمتمسروا( ب لوروناج ) لع ل
 لالا بج دعس نااوب لا روف ف سال جس درب لك تيس هسا تكن كلاهي) لكى ترب ب( سور ؤناج قس دوا
 - لو ةسدم درب ل لول ان اكس ء ايهتاوو الع, تح ذ كوك سئىرورش انوجرةراكدارف كل كل عى دبل

 كاك تكي ل ا, كس ترضخ اج نوما نم تاومسلا ىف نمب ا : 2

 يح تيك يقترب اكل تكي يك ضل !2 وني ةك ركل اع ىلع + ا مم
 لوكدعإ ل وم رطتل اق لوح لايخطلم دوب .دؤادانيتاور- جه جاني درك اكس نولملبا ايصروا( ترضخ الا



 2٠ جهات باك ال ءارسالا ةروسءا طرسموراي سو موسدفج» نال !اجر يضع ررشو لج 2 نائل

 تلا الروز بالى كن ارواح لس ادوبي تاوبن لك اد ترض ليو ايكرك و حس ترييصوصت اكوا تررطخ كاد ساه[ سيك
 نا ا ءاجاذاةروسحرروس لويد واربارب كح نر ملاقو كرروس لف هك 1 سس تاب اوشم اب لي ل كخ

 هذ ىلاقت نترك قلكرم ىكير بنو ىرمود ادق سك لخت سس دودصو لفي مارح اطل وك تفرع ص كلا شوب ذل
 فرط الث روبزلا ىفادبتكد قلو تمل اريج لو تما نإ رتب تما كيس اروا كس لوم نبأ مانجا امج امرقل روب

 نءالوقب ايؤرلا انلعج امو_تومىربوكى ا تدمج اوى سأل يار نرمي حس تسمي قث ةيرق نسم ناو_<هداشا
 كاد ل رب سف ار رف دلظ> الع لبي جرار بس تف ترضخ ؟وج ان ددارم تايقر لا كيد كس حبر فنك ار والسابع

 ةيؤر ىنيعب هعئار لو كلوب لكن رف لوح تيثيح وفا مب تعرد واي ةرظفل ل كوك ع فيعضوو جايك ومكر باو
 مر كى نانا دم انهرك دقلو- ل تلاع كك اج ةيوردواه اندم لع تلاح كف وس ايةرسك تس لي اور يضل اع ايؤرو
 ارب هزادتاروا لك ني رتب يش دس اناخ تس دجتاب لب انامل يك سس دنع فرت عررط كن ود وفاج سرسدو هو دك سب كح
 جب ايلا اكلي لوتس فلك ناناوكل وتشرفروأ حس ايئايكادب كك نانام ع لكروا-<س ايكيا

 رافكلكديك-_ لي ارم لزرع فرص يؤ تس ارفق ريم ما نايا فاي وم نلؤم+ لي د ارم نلاسنا مان سس لاو وعسلاوبا لوقب
 قى قف ل كت ارباب, ل ئأل سيمر لكى رب اف كن زمر وا ايكاس رف م رككم نم هلامسف هللا نسهيب نسم وأ ليث داب كس
 اريهي لج لوف ناو ترض” سب تم ارى كنان اك نين تك برع ب شر وا ايكا ذا فس تادباشم ليتك يطا دواس

 لب نيونكرك تدب < حاجي لس دعب لس ذسرمك جس قيس لاك نانا لم توملادعب مسهتراهط_ج اياك
 دم نارطصماوبن ايد لس عناب كلش نوري ندب كس ضرير امة اج وم كيان لاونكك يدان راه قة اج كن اا هدرم لوك

 روا -6 ةساجوم كايان ىلإي كسداقعرد لوقب هورعاي وم ه رمز و كس رفاكبف الغرب اوم لئك ايان لاونك ول اجرك عب لونك لا
 اكودرم لحرب 3 اسوم تكي اند سر وده اتم نوف ليث كرولا يكل ويك توما انهدرعل < نم راقلازو

 ىت نارلسصوج ع ماك لرش نيد نففلو لس ودك اج ايل ناهس فرص قرنق ل وق دار حس اعنا ا م ركترم اني د لس
 اب باقي رطل مك فب سنا ذغ لكم وفود تانادبح اي لوب تس اماتلاروت كن انا تاسبيطسلا نسه- لذ سام كس تاس
 ترج ل ناضامك < ب قرف لع يضفي وا ميركك مهانلضسف و ل حس لبي تايصوبصتى كن لاما بيب د ل ا لامك سان
 هريعروادت اقع موج رجل ر ذك لوا ىلاهناروا لين لاو ل ميرطكوو_ لن لاي وش قابسو ا قطج كت سروص سترونك وا غل و

 رتب حس لنك وتشرف لكن انا ينشب جس دارم تليضف ىذه حس تيل وا كة جابك يضف يأ وجب لاو قالا
 < تروصي كت ديضف ىذا ويك لب لح ومرت بل حس دارفا هس لوتشرفوارفا كس نانا مام ك ابد لشي با لب <
 ب ناكر عل ساد لوب ترب حس لاش ما ناسا ماعروا هس لوفاسا ماع رف ضاخروا عس وتشرف اخ نلاسنا ضاوفل
 نال لب قلع ومرتب لوتشرف ناشضاروا ل وناس تش رفاق لمجرد لس ضاق اي وك لوب لت سس لوف اننا مان دلتا او
 -< هاد كورك ا ادك ا هيدج جس لصاح وكت ناسا ى ترب كوفر وا ىن

 باوج ل سا-اجاج آصف ونا دسم اخ نأكل يب اهتاومج ناايباك وتلا بنج كر اف بي تءايآل ملكوت م١0. :تابآ طبر

 مادبا” اكبش ل اكس رافكل ش- ملعا مكبر تيآدحإ كس لا-<س ىراج قدس - ىدابعل لقو تأ مث كس ب كن لا
 سس نيذلااوعدا لق تيآدعإ كس لا ةبسايانوتالرما كشر اك“ ول وم دوا جس اي اندم لبثت كانا لوسر قفل وامك ابد



 حورس ديآ 4 اكسال ارسال ةروسءاهرسموراي مسبب موسدلو, نيل الجريش هرتود#طج تنل اك

 نلاميا تانج تروا لع وم ىت ع داس تش رف لكالاح-تساب داج ايكذدي ةس دل نك لل وتشرفروا تانج كل نلرشم
 سا لام ب زعير للي تدر آ اي لمت يندركت ساب داج اياد أ تس بما ذطو تلكالب كرافكل م ةيرق نم ناو تيبس آ- هك
 ةكئالمللالقذاو تي ًارككروا_يس قداج التي تدك و ئارإل تاز نا شا راو حام اهوا ارك 2
 حررط ىا_اهقندسح اكن اطيب ببس اك مد تلاع حررط نك اج وم مولعص_ كج ايدام فرك نان ا مموآ تر تس

 لسع ررط ا أيل يسر اظوفت لافيش رش مدآ حررط لت كوي دوا جس دحر افك و دوس قكشع اياك توارع حس ترضخ

 تاءاعنا نيب ارعيدداهبس. ريح نتا ذب لي لت بيغ 2 كل ارا كن وتب قشر ىذلا مكبر تيا ودعإ- كد

 ظ < ايلرك ذاك اهنا ى وص انه رك د قل و لش لب ذاررظى اء بايك كرينا

 نس ساو ايكركذ عقاواك تار عس لوكول خذ ترضخ [ب تب عراك رار كس عز كفاح نبا 00 : للوزن ناش

 هن وسر اهب افصيس اكلم رفات يس خس لولا ماك و سار اب نءادوا لوم لاذ انانطعجاهو تيب آري للا ايات أ
 ايلي ورايفاول اي آعتس فرط كى لاحت نقايخ انج - كتم قراكتشاكل لك كان كح داشب حس لابي لل د ئاببب سرسوددوا كبح ان

 لكي آركا نايل و تسكر رايكت الاع مك متوروا ني درك اوت تلاع ليا كس ماك سدا ورب آ ساهل
 ذب آينانج -كس ارب نا ىلا باذع لآن ذا دكار بسك كدداي س ناكل إذ يسد كس قروب ترف كلا مك جدن للاخ
 ا لوم لزات انعنماهو تي [ل ملط لا ايكرايتخاوك لب

 بج ناس! ءاجايد مك ىدابعل لفوشع؟ 2000 :ب لوم ومى الكم ن............:# قرشل

 روا كس نين خ_اجسرواوما ديب داسفدنتف اب حس لوك لت ابك عررطط لا جس اي ىل كرم دقي رطودي دش في روف مالسا نبي كتم
 قوم لان تي آ رب لام ىف“ منك اهقالوك وكرم لل لون دسم ضبا كس انج مولتن تي داحا_ لب اجب قرف اي
 لاتناج لل وكل ويوم كن مل وبن تاي لك عررط ل ادجت اسكس نقيل ورفاي تعاتب نر ار تي عب تاكل وفرش

 لك ل لارواوج ىلاو كي لثو ىت اد تاوم بدار ى “أ م 3-0 نأ بب؟ الأو التل و لاع نر

 ايا م رورضرر كوم تح زلت حسدبن لكورف إب تعاد ىلا ليا لاكي دوا جس نتاتساب نوم لح ربكم شال وم لم لاونج
 جامل وجطايتطا لم مك نجس ام لوم راداور للكس اتبراحالدداب تاب يب مدق م دف رطرك آر ركون سبا ل كنك

 -قأ قد لل نا راوي كت ايثمدعو تاهن كن انا ولو تركو تون كل | قل ورسددروا ٌءاج متم لا اوم تك الشاب يل

 - ورم تس كف مكس حرر ساكن كى ادن مكابس كوري لإ, كل كح ساروا الا ذس اي تانك

 نب لال وو هس تيس دب كة دارت أس اب ليي دار طلغ نانا كيرلا ني ذا دال مايمنع :ن اصقت كى الكت

 تاتا كس ضوشو قوم تاب لكل دقو نانؤلاذ نايز قار وج لب امو كد ضروا ل شل اس نامت لب 4غ

 //تمادو رش ,وصع لمار واع حركاربي داسفو .قرفنولتنا ب رطاك حرررط ا يي ل داو قرف م لوك لك انباو ناطيشوم

 اذن دان ناو روم تروا ترورظذ روس ابدا اكورحس ىالكتشروروا نك رورضريف يضر لاب 2

 -ت تزاعادت



 ١0 رت يآ ا ططءارعالا ةروساهرسفورإي سوسو موسرلجم نيل اجر ييضنحررشو جرت نياك

 يآ فس م! كاك اب داج يامر فل تدري راه ة ادع ناو رم

 قكرواوأ لبيب م بصنم رورو بحب رواوراورم ذ كل كح تاهتمدعو ت انك وكول تابت ترلا 3 نابي نيكول

 روال وص وق, ل تعاتب ليترك قاكوارفا لي ةيرق نم ناو تيب آلف وراداك نر ذودو تن اليسا كس انكسوم زاب بك كس

 تروم كت لكلب واوخ قر ور انابج لاكش ادا دب لامعا كح اوك و وركل ايغادب رب لع اينو كوم مولخم يس شاد سك ويس
 إب وم راد لايف للقوى 9007 4 دوم تكالب دوا لبي ترروصت لكي نا ع سرسود قلو

 ش 1 -<سدارم قئابتكس ىلا تف ةروطبلكب نا رفات

 ست اوكو لايئاقنوج د لور. «ىورل ساو تقيقحر ري روط قتلت انعتمامو كي : ىلا نو اقروا سريشم

 سا 9فرصرب < انج ف وقومي نا ماعم كت ييادباي لست يد كل اياك سى د سيتل_سا لايناشن لاس رف يك يقف لكنا
 ىلا كار ومظ كرمت ءاروا كى دس رت روبل ا قرم لم وج قل لم دقم اكب اع روبظوو اك

 كس هدعورعب ك ىلا غن ساروا قوم ىفاثن نكد صيف كيا كل لس سا اعماكق وا قللت ذاب حس ىاسمدومم قو انج اوم: لي تمروص
 ابارف_ىخ تشن, رف كل وناشن كل كح فس انب تاباقب ادج جس باطخ تس برع ني ركل لي تيب ا اب درك ؟ بس اذذع لب اطم
 رثمووس ىلاثت لوكعل_ لس نا ليكلسساو ةتساوجروا ع لاش ىذب بس ىف تود ىلا كس نال تبل اطوجك

 هيب ناو ارامج كيم ر فروا ليوم تر نمدوس كك هك سوشكرس قى ىلاثن لوك اكج دم ىءارينا شيب لاب لد ربع هت يخ انج - لوم لبيت

 كك ل نورك كك تربو كت نأ لك بارا لب ل لرهوراررم كلر يأ ُ اهضد سار لايئاشن لك حررط لاك

 هس بلا ذاك اح لولا تّيشم_لكالاع كوم ذب ذك نان[ كباذع

 راف يي بلم اكذ_ومدتقكس ىلامج جرارتموقاو سو راك اكس ا لبن نتن اوعي. ايكى اال دسار فوم ىلا وخكس
 متن ىلاانومت لع ماك تشرد لس م لذروا < ناكيك اكل ول اس ارو ئاردروو غنا ل تقوس تح اك هت” بف

 ازاى ناب لوو نا نب رس يضرك أ جكا تخرورر لذ مث” < حاموم مترك تضر والمسك رك انب ثع|ب

 ماك ةلسل لانس لقت [بسجج كدت دشو لاوما كس منةروا هنن كن ونجهل_ نك اهئ يكن اهب بج لماعم اكء ارسال
 ركا قوج قئيز1 كس ناكل ناش نقاب لوظوو نان رف كح لوماادهي تخرد لبي ولع لس كن ابج ىو بيحب لك
 مكس اجد اول جايك ركن كى كنا ل ادلقذا و تي آد تنل ماكس تربو لقب كف ١ ذأ ى أ تس وم قبلا
 قنا نايل ىذلا مكبر تيآ4--- لآل ب تس دعي دوا لاي كئااذلج لاي لكى سلم لباقمكس تت

 : -ايكرب فرط ارك تلفغ

 نس ثم تاج ىلإ لك زج رادتاج ىكقرسودوج لذ ىلاج لاي ىلا ستيوصت تبل نانا ............: ىل اسما يفر
 بس سا_ لب ىفاج لاي لش ناار وم انتل ايزل انومرداقب تاكو تاداهيا فلل نهكراكم جو لخروج لق تسر« تمروص

 را زج سدا اياك ايمانا ملم كرس ىو لمه مرت فانا لو روا لا دارمم ناسا قت



 ا ا ا الار و لاا 5-5-2 م6 نع ارتي أ 4 اا ءارسالا ةروسءا فرساي سا موسرلج» نأ ممل ذعر يسضتجررشو مسج رنا
 اك سا لماع لم لوفاسنا بس هو. انطسوم لشن حس. نوتشرفب نانا تس داك ت اف نلرتأ ل نيتوم لان تنارشو تليف
 ى دربي قولك نيج سئئن الغ ب قولك تدارس ميركل عايد« مرلح كا جايك ينفك ضف لس كس نس لرددربش

 تديضف كل وتشرفروا نااسنا< ناايصرد كس نا يس اوماصال ناسشاءس بس ناح نولكوج جير مح ناايرولاج شح كن ايب

 -تس لايفم تمي روك ع لسع رول س سيول وكت يي[ اس ديف فلل مروه اك

 مكبرتيأ !لهجاعا 1 حس قرض دي اسك 0 أ اوم مولع قفانعل لقو تي 1 ددس فر أنقل الل,

 ريق نانا كاوب موطخس اليكو كيرب ىفك و تيأس جس ام اندم لاي ردك قلاش لسلس قتالصا لاو مولخم سس ملعا

 دايء قل رطل ئارواهيس قتراج ف الدداي تلاع لمح رك لع مصنسما ما تع 108: سئس عق اوما ىاركوخكس ىلا تظن
 لوخشمر قزاي كس ركروو تلفت حس ل راي كس وكول نا هروشماك إل ىلا رك جس يب باج اكدبش ىلا ل تنل بايتوكاى نا
 رم يضر لي وركرود قرروا تظفوو كيا راجأيكب طق حس تفف لالش تيارا لوب كس

 د اندم لوفشم ب نت كشر دق لن لوفد ددكلب جس لات افانم لوك

 يلا َبِحاَضاَي ُلاَقُيف ْمِهِلاَمْعَأ ب باتكي وأ نال هما ُلاَقْيَف مهيبنب مب" ْمِهماَمِإب سان ُُك اًوُعُذن مْوَي رك َ

 انّدلا ىف رِئاَصيلا اولوأ ادعس ْمُهَ تلمس تلك نم تأ ةَماَيِقْلا مْوَيَوُهَو َرْشلا َبِحاَصاَيَو

 ىف َناك ْنَمْوٍاَولا ٍةَرْسِقَردَف (ماليجف ف ْمهِلامْعَأ ْنِم ْنوُصَقني َنْوُمَلُظُي الَو ُمُهَبتك نو ُءَرْفَي كلدلوُأ

 لضآو ل ا ا ل ا 0 ندا يا اوك

 0100 رار
 يَ انيَلع ىف كيل ان ميعْوأ قذَلا يع كتلرتس ا كرف اوفا فتم ناو هلع

 َتْبَراَق ٌبذك ْدَقَل ٍةَمْضَعْلاِب ٌّيَحْلا ىَلَع كلْسْعيت ْنأ َلْوَلَو « سؤالي كل ُوُدَحَتَأل َكِلَذ َتْلَعنْوَلاَذإَو
 رعي رب تا ماتم يسد م ا ملم م هام م نم_هاعتا ا تا يد سد يود دوا شرد < ع شد

 هْيْلَع ُهَللا ىَلَص هنا ْىِف ٌحْيِرَص َرْهَو ْمِهِجاَحْلاَو ْمِهِلاَيبُإ ةَدِشِل (م«)اليلق انوكر ائيش مهيلا ليمت نكرت
 ْىَأ تاَمَمْلا ٍباَّذَع َفْعِضَو ةويحْلا باَدَع ٌفْعِصض كنق ذال ٌتنكرول اذا براق الو نك ري مل ملسو 2 0 هم يود سة ساو م مهما م.د ا ل رو واخ مل لح الل لق ب "أ كاف ع اه م2

 هَل َلاَق اَمَل َلَرَنَو ُهنِماَعِناِم ةمدؤارْيِصن اّيَلَع ثلل ُدجت ال مث ٍةَرجالاَو اينذلا ىِف كريغ ٍبدَعياَم ىلثم 0007 ل ا ا ا 2 ع ينعون ءىم ىلا 75 ا 1 0
 ضرآلا َنِم كَنوُرِفَتْسَيلاْوْذاَك َةَمّمَحُم ُنَو ِءاَيبْنأْلا ٌضْرَأاَهَناَف ماّشلاب َْحْلاَف ابن تنك ْنِإ َدَوُهْيلا
 َنْوُكْلْمُي م ««قاليلقالا اًهْيف كفلج َنْوْعَبلَي ال كوْجَّرحأ ول اذإَو اهنم كْوجِرْخَيِل ةنيِدَمْلا ٍضْرا در طش رو تش 7 ً 23 50 5 م 1 2 7 9س 5 ا ” سر و 2 هاما ل <
 انينسل ذجت الو مهحّرحا ْنَم ِكالُهِإ رم َمِهْيِف امينسك ىا انلسر نم كالبق انلسرا دق نم ةنس م دعو و 00 رو دم 58 ور ةدار 2 ماعلا يس كر ه8 و و و قو م و
 ا 2 5 0 ١ هموم ع رم د 1 0 و عم 186 يت 4 2 5

 هتْمْلَظ لاَبقإ ِلْيْلا ٍقّسغ ىلإ اَهِلاَوُز ٍتِقَو ٌْنِم ىأ سمشلا كول ُدِل ةولصلا مقا الي ٍدَبت «واليوحت ©
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 ما“ عع ارت 41 ل0 ءارسالا 3 روس هه رسوما سر موسدلج» نال الجر يبت روم رن

 «ىؤ اًدوهشم ناك رجفلا ّنارَق نإ حبصلا ٍةَوُلَص رْجَمْلا َناَوَقَو ٍءاَشِعْلاَو ٍبرغَمْلاَو رصَعْلاَو رهظلا ىا مور ” ا ا م 7 2 و مل * ماو ير مذ م 3
 ساس# « ع رمل 00 وق 7 0 م 0000

 كل هَدِئاَر ةضيرف شلل ةلفان نارقلاب هب لصف ْدَجُهتَف ِلْيَلا َنِمَو ِراَهْلا هَكْيَشُمَو ليلا ةكبدكم ٌهُدَهْشَ

 اًماَقَم رجالا ْىِف كبَر َكَمْيِقُي كَدَعْبُي نأ ىلست ٍةَضْوُرْفَمْلا ٍِتاَوْلَّصلا ىَلَع َةَلْيِضَف ْوَأ كتم ْنْوُد
 ما اكل لرن ٍءاَضَقْلا ٍلَصَف ئِف ِةَعاَمْشلا ُماَقَم َّوُهَو َنْوَُرِجاْلاَو َنْوُلْولا ِهِيِف َكَُدَمَحَي «ءوؤاَذُوُمُحَم

 ْنِم ِْنُجَرْخَأَو ُهَرْكَأ اَم ِهيِف ىزرال اًيِضْرَم اَلاَحُدِإ ىأ قْدِص َلَحْدُم ةئيِدَمْلا ُىِيْلِخْدَأ َبّر ْلُقَو ٍةَرْجهْلاب
 ئنّرصنت ٌةَرَف م. اَرْيِصَن انطْلَس كلَنُدَل ْنِم ْىَل لَعْجاَو اَهْيَلِإ ٌىِلَقِب ٌتَمَتَل اَل اجار قُدِص َجَّرْخُم َةْحَم دم” عم هم وا م يو ترو و "مو 00 ا رحل دف تأ لا 2

 َناَكَلِطاَبْلا نإ ٍرفكلا َلَطَب ُلِطاَبْلا َقَهَرَو ُماَلسإْلا ُقَحلا ءاَج َةكَم َكِلْوْحُد َدنِع ْلقَو َكِئاَدَع ىلَعاَهب
 مََص دْوَتسَو لام ثالث تلا َلوَحَو ْمُلَسَو هْيَلَعَُللا ىَلَض اَهَلَحَد ُدَقَو اَِئاَر الِجَمْصُم (واقوُهَز
 ناْرُقْلا نايل نم ُلّرَْنَو ُناَحْيَّلا ُهاَوَر ٌتْطَقَس ىتَح خلا ُنَحْلا َءاَج ُلُوَقَيو ِهِدَي ْىِف ٍدوُعب اًهئَعطُي َلَعَجَف
 0 ا سل .ارتجا ساق . مو عيبعا السد 7 4 ا م ا سوس ىلا سا

 هب ُمِهرْفَكِل مؤ ٌراَسَحالإ َنْيِرفاَكْلا َنْيمِلظلا ُدْيِزَي اَلَو هب َنيِيِمْوُمْلِل ةَمْحَرَو ةلالَضلا َنِم ءاَفِش ٌَوُهاَم
 ٌرشلا ُهَسَم اَذِإَو اًرتَخَبَتُم ُهَفطَع َىِنَن هيناجباتَو ركشلا نَع ضَرْعا ٍرِفاكْلا ناسنإلا ىلَت انّمَعنا اذإَو ©. اك و ومال يمول عادا هما 3 - ٌُ سا ع سوك رىرتعت 22 لا ا اف م ل
 مسرور ماظط < - 0 ,ررطد ل 3 37 5207 "5 7008 7 ا ا ف ل

 هتَمْيِرَط هيلكاش ىلع لَمْعَي مكتِمَوانِم لك لق ِهّللا ِةَمْحَر ٌنِم اطونق همس اسوُيكَّناك هَدِشلاَو رففلا
 ظ يي اًِْرَط "ليس ىددفأ ره ْنَمِب ملأ ْمكْبََ مروع رم كم عا "ردو مه ماس د[ م7 و م ع
 هجن انج ( تييمسم ايها نش ) كح لب الب دكتاس كس لاوشمب ل ناوكن وانا مامن مت بمج ( قدي )وك ند ىلا ٠-٠ ا
 ماكس دهسا! ساو ذم اكدت الاكس .اجاداكي حررط لذ تشد لان دارس ان لامع اياك .اجاداكي كهل "تمم كن الف''
 رمشاو لج اينووج كح لوم بأول كيت هو يروا )6س اجايد لش دتجتاب تيسس ادم انلاع اكل سرج ( كم كاواكت سم ايق هوو! لاو فك

 كرد )مارب قار( ككل ايا دس نا) قك اج كلو إي زبي نلاروا كح سايعؤب تس.انلامعا نيس كوت ادق( كت سدر
 تاي وار ) اك د قكامرلا وو كر ترث وركن يونا رانباهرتا ( تع نت )لاين ىلا ضجر وا( رباري 1 ل سس

 ذنوج لوم لذات لش هراب لس لوأوا ل فيت يأ لءهار هدر ل ىن تبمب )اوم اكطعب مليروا( سس تنس ذب س.انلائاردا

 شاول ل لوك نا( ايل ماك حس رارصأ فس لومار ساروا« لب دانب مرح قولوا شرد كى لا ب امل تالت ساوخرد حس ترضخ
 بآذ موج هلى ذالك هتس مالك اوكي آل( اوبر اف اوداك د واتس مفك ناز توك, سيئا وك
 يآ )7 ل تلاع كمارو لي وركت مدين كت اي طلغ فرط قرامت يركب 4 ابكرسد دملج كم الكل اا ع ايل ذان قورجل د ذيب

 كن لامي نكي ر ورضي آ ون( كأني موصخم لح ) نومدئاي دان وكيس آ فن مروا يل نب تس ودام اكييوكبسآ ( تسد ذكرك لاو دداكيي
 لكي تروا هني فرط ىلكا يآ ن لاو مولعم ةءجارص حس للا تس جو لك ىذاسس نوا ىركليح كن ا)_تيئ ركن اليم فرط

 نتث) قا توسروا تاك بازعارج وو قلع كرت آرورض مه ناجاجوم( ناليم باك بآل ايباركا( سوم 4 . . مث
 تكور با عو# 2مم قرار لوك سلب اهتهعهلر مولي 7 عامادرلا التو ي آل ب بازع كد تس لودوا لع كررث ًادايثد

 هل



 ما نار أ | الطءارسالا ةروسءاهرسمو راي مم موسرلجم ن .مل و "ريفر رشوا#ج ننال اك

 ىلا توي دولا( سءايبنا نان زروال بس اج لح ماش ألين جدك ب امله ل دو بج ا ني
 للاكت ياك ي آل )اجاجومايياركاددا ليد لاكت حس لابوك آلان هت ككل 5 | مدق لس يآ( ديد) هع نزرع
 ناس ني كك عقم 0 ل ور وأ وا بآ قيقا تس دكرباب

 ةسلوتج ل ايد 6 ةسضصئابسوكر وكول نااداع قير طايج قا دعى نهارا ع لان يب
 لاوز نش )2 رعب ل كح ؟ جردوم كبح ادا ل ذاهنداكةيساي مناد ناب لكل واق كلوا 2 ارم راه ردا( انهت لاكذوكل ورب

 ناكر قاك عبروا( ل زامن كرا شعروا برغم صعب دلظ ثم كتوم عروش رصدت ) كتير يتناك تار( تسدعب ل باغ
 رع” لس تارررت ل ا تك ل (ذاغك ١

 ح مطير ف كيا يدئاذ حس تما لكي آ 2 لكك ياو رزع كل كس يآ اة يي( ناآ رق )لي يتوس( تح ثيم ) قل
 نيا(نع رت )راكد وري اكسس اله مما( ه تايون سان لش لال بلم ع مذ بآ و

 0 تو هس وصي س حادا نركب سوو خو الرا فيرتكس كبر "تي نعل لم دوكم اقموأ
 ل راك ذرة مس رو ةسأرل رعي اهدي ارو لوم ل زان تي آييالارع اكتر بجواب رضوا اق

 ل 000 رحت اسس كس كحار قم “)وم يب ( لش شي 79

 هرج )و لاش رج انس لس 56 ايرث اطع تلوث ىلا روض“ خيا كح دوا( جسد تب دو كرش نقر لل دتلرط

 ل رداد جال( مالسا) قت 00 دا( كح ركدادما قرم فالي لو
 دثلا تم خب سررت يسن يانج هع قا لام لآ قتررلومدولانو ت يل وونزج لإ رو اوهارزل "رف

 ءاسسسجا روا_ كل ل اه كل ركوراغا سس ىذا دقني ب م دج اسوس ند ركورا كس يال وم ضار ني

 هدول( تس يعاب ْنَمالس ايل ذان لع نرش هس مروا( ناقل واورهتس هس داب كلت تبدوا ام ارق “ قحلا
 مم كفك نا )سات: ذب ناصقن انلأرواوك( لورفاك ) ل وفاصلا نرواعتس تضررواءافش( تقئارك) ن م نت نولاو لح ال كاما

 وم ل0 تاتي ثورل رواه نير جن ( ري ام) تق رك م اعنا مك بسحب ري( فاك )ناماروا( ع

 يح اناج هج ركوم( ريعان حس تصر لكدشلا) ليا, لك وحجر 3 اب ( روا قد لع )ه0 تسا بج ردا( تساي كولي

 ناو انناجر تب ىتراكرروماراهبتل ب عيدك كقبالعم :ه قير طلة ناار( سى ا سل م) كح دارف
 ( هد باح اوك لا)ع ري تمار كيكو دايز حس بس

 ل لك ب سن ليف ركع عتيد لك :ةاويلارخف هز هتف زل نا نيف دما نيدو نلت

 اسد كيدي لال كر يقن دوا لإ تك ريمطقو تروا ىو تك لبتف اج انوه اعد كيداب كيادت لي

 ويقن ريمطق: ليت لحرب لع زج نشرب لن يوكل بدن ندب يرك ل لفن وجا
 0 ند ل ام كل كس بق [لاو زركا قل نا_ كولد

 كور ارم ةنيةولصسلافطخاك الا رجفلا ن نارقو_ كد اج لكرصعوربظروا لوم دارم لب زارف نالت فر صوت لبا 5

 نارق مزلاوا مسقا ىو حس لمار وصي حليب تروصرستتروا كوم بولطم آر قت مو الح لومار الا لبر وصنشروا
 زاروا ثا لبو دج ان ايفواتسأ ارقد و كس مت! ناي زم فار < هز اكذامفتسأ ارك كس لاذافدارعس نآرروا رجفلا

 كرهت اسكس ربت لعكس ليلا نهود يس ناوسم ل صم اول لبن ل الكس هراشا فرط كتسأر قلو سيضورج

5 0 



 ماك ارسلي «6 16 لج ارساثاة روس: ءاهرسو را ايزكو موسرلج « نان الجر يضل لج رن نما

 ةلفاندجهتف ليللا نمةموق مق ىا-جس سوم قككرهت اس فوز قلك اروا ليلا ضعب نارقلاباجهت ىا- اتسم

 ش -(ع درب قت الطصا لص ترو لب "ام ك_ءارم ثنووغلال لقا ولع اهنا, بجاو ب تررضخت اريجترل اكل

 تم يق تاعقاو ضن لع عدن موي اان نومك سماق تابنا ل اماظعانك اذا اولاقو تي٠1-0---.....-: كتب ًاطنر

 اكن ولاو رك فلا ترض آس ١وداك ناو تيب آدعإ كس لا ىدداج اللا رفريووك ولاو فس. ركت فلافل ب نامل

 تيأس آ < ايكالج نوم قات ىب تلاسسر كي ترروسرف آروا تاظاح اقداينداي لب كت وادع حس دابنغا ىف, دهاوث جس نايب

 هس لاروا نس رك هشولووخ فرط كدثلا لب ىنلخ دا بر لقوا نير ل وخشب توابع ترضخ[ ةولصلا مقاو

 00 01 قحلا ءاسجر وا ركؤايحارص واكل نر اشي ىورخا نبل ب تاعي نا ىسسع رواه ملك # ركاقلا

 5 اهل د كايسرر تاو يي دم كج ر لوخشم ل بي لوم اكن لاس آل انيد للي ةووصقلر وا ح_ هرعو ةراشاكل راش

 سس ديزيالو تيعاذ وع ة لل الد اري توب ل نارقلا شورت تءار دعا سل لد نكح

 تقلا راذكل ب انمعنااذاد تيب ارعإ ل ساءت شيع اباك رودي زاتومم للاب تس دافكل ان_ىدامر ف نلايبىدادعتسادب ىكرافك

 راغكرو ملا نلاهاس حس طفلا ماع ل“ لسك لف تي روا-او:ابياس قلق تادقروا توات ى لوالي نالت ببساك

 < هداشا ًالامتجا فرط ىك قرف ازسرواوا زجر وا لااوقاوا لامعا كس لافود

 لباب تنفو للا تاب لكي 1: هيلدا وءرضاع لف تسدخ كتررضخ لو نيتث ءليهق ا :لوزت ناش

 متن الانتالص ىف ىبجنالو رشحنالو رشعنال لب ركب برت داسم سل لي دار فاطع زج كما لبي يسب سج
 يآ ؟ايكل وب ايلا ف يس آكل إل سس يآ ولك برر كرو كح سيب زارغمةدشروا كس لي رك اهجج نردوا كس ل رك ادار
 نا ىلاو نس ًاريدارم رايك سوت شنو سو لزم رك رت ييرشا < ابك ىئايا كن كس شباك اني دك

 مرر راش كل الج فرط كل وزن ناش كلنوزفتسيلاوداك ناو تع حرا لوم ل زان اوداك ناو تمي 1

 دج اعانجدركاب اج لس ماش كلوي آ دل لإج ىج قاد بآرك الكوك غل ١ذ ليرطلا خمر[ وكت يرضخ آف دوبي كل:
 كس اجانا لأ ت يآركا نيل اك ةرانلاب ل وكت عآلم تروص لا لوم لزان تعب اديب للا جساب د نكسو نلطواكء ايبا مارق
 ترتوي آل بس تاباكرسودي ايل ماك ان ل ما زرتكس اولكر افك هل هلال اة ء اننا حسك دارمعس كل وجر خيل تيرم و

 بد ماكان لع رجا لن كتل هن نورك ازور ظطدوخي ًارولاوم مت 3

 هناتي 1 قاع ةروس 0 71 [ىلاوت ل دجتإب لب اياب لدتا تيس اد .انلارعا ا :4 رش 3١

 ام ابد لامعا مان لع ختب لب اب كس راك وج ولمس روحي نل نا نظ هنا تيل يوكوروسروا ميظعلا هللاب نمؤيال ناك

 هيباتكاؤرسقا مؤاقروا قب لومر ابنك ودا اك ساج د لش دتاب ةيسادممانلابعلاكن اهيا لاك انو مولع لئاقت بك

 نومل ظيالروا كوب ثعاباكتاجنيحس باذع ىئادرغ الابوج لوم ىرخكن اميادد سل اكن ذب حس ىف ضو امعا من لي
 ىبلوقل اعاد اك سا كوب سكئ لامئا «رمتاوك لامعا تيل وقل كو لاي كس رافكروا لوب لضتج رك« إذ دارس دل اص لامعا لم اليتف



 88 اةعارس تع با الم ءارسالا ةروسءا هس راي م ْ موسدلج» نا لرش رشم نياك

 نلا لبث بقكلا رئاطتدنع ثيدع نيك لب 1 لومت, حرر عسا: لامعاكل تك يي ج كال نآر قرا لوم لك
 ختي كس لع: لاما بسس ل تاياود ضثروا جايكت يا دراهم ذ#”شئاع ترطعحخن يس قى ن ايب تيك
 -س ل اج دج لطدختب لباب كس كلوا لطب جسدك كرز لااا مانت لش كس ادم كيا تنقو اكس ليث اجد
 ارق كنوسفيلاوداك ناوشعم : لح وم لاير اش اكل وشن اس رض آت اودب لك َى قو
 تاكا ناقد كنك كي رش تا ىك راج كس تو# لوم تووجوم كل كس لامنجار كبسآ ود كالا قدرك كسا, »اج
 تو انت لة رورض ل انتم كل وكول لتر كب سول شمال  ةرورض اي راوشد كم اك_ تسر تلح هاد الي بدت اسكس تم اقنماو
 قم سيلا تفاط لانا لوك ٌلامنماد اولا قورواس لامار ىلا قدير -انسال سوبا قه كتف لوكق تور ثار قرت ىئزجج لوكس نكس ست راددم م مدق مدق لركوب ليشرفلا نت ايومريك نمار ورض تح عررط حررط اركي ورب اياد لمس ىدارفلا دا

 كلا فكلدورفتسيلاوداك ناوروا تلنوسفيلاوداك نقول وقال وأو ناسا ل ممم

 فالخا قلع ذب لدروا لكل ناك انوا ب فنالبخا لي نا تادقاو نكي جهرا فرط كن وتقاوود للا

 لوسرركا فرط رامبل لكك ساوخرو حتر ضخ لير قل اهي هعقاو البي تس لج نا سالم كنس اوود لير لش_ح

 ركل وج ييدعقاوارسود كس لاارلا راجل 1 مت بن هس ائب لك اب حس لسا ةييساوكم اورو لوف ارسم بيع رنا وف لاو سلوم
 كفيقتل يف وقاد البي - آش كن اوووى” دنياه سرر كا ايكو روم اكخ#_ ركن لح اذجوكي رك حم” ل د ورنا راد لس لولاو
 نارلسمو زم رجب ليلك وصو م ل دمة هاب ج كس لات لامس لئااد ذكى اح تلبس كك اسس كيا حس تمرض آنس لوبفامك
 هج انج ابد راينا نكسوج ثجسددكاج ماش ككل قلو ىف قاب آكل اهكتسدارشو ارب نس دوبي كا دعب دققاوار سود ليث اجد
 2ك لااوم ليج ل سني د كيكو وابن إذ هس ديد تادقاوريركا ل اعرب - اهكومادبي ىكلايخكب اك ساج لابد آ

 تنس هلك لكوج لب دق كس اكدوا ايك يك سس اهئ رذ كس مك نس حارخا اكن اج رك اس سيل اولا لوكق لخت مس نكت د نك كس دوب
 ل لاا راقكر وا اى نيس درك لو الجو ت يرضخ اد يكد يكس يلج كلا و قم سبت ود كلك لا اومبانلك ب

 بيج قرسود#- قاد لايك رورض ل ف دكار ديكو 2 نانا هرركررتع ىلا ترضخ اب لوم لاب ايعاك

 نال ومي تروص كف ومارول ديكو لبب_س نك يوب هل اندم حس حررط سمو واوخ كلاب نطو الج كتر ضخت أكس قم

 دقلتيبآرايمآقداص نوشبلبالحررط لايك كن لب شركت ولرو ذاراس اكن لا حس لت هس داء كو لوس ب سب حس ل
 بأ موج جرد ّلادتبا ىت تب اكس وسد ن اليم تتم نوكر وفل وا لكوكب روم مولعم ناشي تسمن لات ا كيسآس نكت تدك
 حرر طك ةرير وا قوم تاب. كلل ىكروا حس لت جس داج يك ك اندم يراك اللب عسب راج يك بكن يب لانا اياياك ارك
 وأي اكل و بوبكيجرد لاي آلكجدوصقنر اه اكتيرب وبكل كيلي لاري دقي رطكس بات اناررفي زينو لات رس لأ لاري
 -ايلاحب نس مت حس ناليمافيقفت للا

 تابوا ىكئتناس لفن ر لاهيا ءاقت لع ةولطصلا مقا تييآ...........:س تادايعرل هذي كيا ىرا ذكرت
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 كك دابعل_ داب قي_هركايكف رص ل تدابعروا كس اع صحب اك تارك ايام رف لبو هدا ذسس يولطم لسا وج لن لس

 رهتتتددابع كى راديب بشرا يلم مولح مس لا ماع مكن اياب ستر ضخم اج ركأ باطخ لي تأ ا لوم داي ذديزع
 دس تدايكدي زم

 5572 هدا 1 كتارا تر

 تروص لبي_<سابر لش فو 2 قرسد-اب» ضف ناد كا لو لب“ ارود ل هراي 4 ترضخ ا رجبلا قوم

 5 تطرف تما ليبي كيس قوم حررط سا قيم ىفودداا فكل ةدئازةتضيرف 7 م نوب ىوغل وتل هلفان لك

 لوقعسرسود تببلا-اهقاب د ل فديت كر ترضخ اكس و قس رواوم قوم روض تسيطرف قس ترضخ رج وم لوم خروسنم
 هج ورافك اك وم انكسرت و كل كس تعا دن دو اخ جتا سك قت يس دما ذ تليف راك كو ب لبو ىك شلل ب

 - لابو لاوس لو كاك سد تائسور افك ل سا لون موصخمل وج بآرك

 هرب ل ترضخ آل ب تاياور لب ىك عراب عرالطا لك لت دارس م جددايبا سدوم ام 0 : شت لوو يم

 شرافس كف: رورشباتكب احس قولت انت يآ ب لم مام ىصرصتناك قمت عافش'”ل ب تمايق سجس لك كدب لش
 ىكاؤوم ماقم' لمع تاياور ضنب نكي ك حاج ى قلو زا (ك فاضناو لعرب تساوفر» كي آروا كس لبن ار
 يح تريل كتر ضخ اروصقن دوم اتهايروا دس لل ارم ىلا ل درسذ حس لاس ل ىتمالةعاضسشر يفت

 ماقمايااكل اكو نلتمس ماقمدتلب حس بساكى تربو تدلك لك ناضادج جس قدرت كيفك كم اقم يبا نس كل دايك
 جب واهداي حس لاه ءاتنا كتلك ىلادنا اقع وي -لكةاجومب لصاع تهب ذكم ادروا تمي دوصتريكسلا كا لغرك ئ؟لابج
 قام ركذا كل ول دأب حرر طوب تمتد قس ن ان انا ايكل ثا تروضتاكت عفر ىلارذارك د ذب حس سا قكل يلم والدا
 لاركو نحر بي ست قرم لص حولا تمي دوم ساب نب زكرم اكىئ اد ل ولدوا شئاتسا كلوت دمك قس اي ليت اب يب نايس

 تدالسوو تردطلس كى اكو ناني كلف ارم ردم كت لاك يدا لين قرح قت ننشد كي
 كس ى انا يولع < مولعم راح لك انا يو ح تشو لوركا كركر ب راوملا كل وفروا لوم شنب تن 1

 4 لولوسر نا كس ادغاي« لبي صح لوقت روا لوم اشنبمش؟ لال لل صح كج لوف انا ننكر شنت كن لاي ذروا مارح! كل ولد
 م اقماكت مب دوم خالب رواد ليم تمي دومتم اهتم كل كس يآ ايد لب؟ انقايك روك دوى ددء ستاك“ هس ل وقت ليرص

 ١ 57 حر ريو روم بايد 5 لشرومك الابيات ك- ل لوفوو تا ارواايتد

 كني نأ ناك ندم وخلك ايا لاو مولع فلطص س فلاتبت ناالولاو تيم :تابآفت اطل

 يأ موموم أك تدين و ووو نمو < ماقمايكاكزانروا نحن تروا لفل خيالك ورسود ليوا لاش ىلارع علك

 ىلا تاو ىن وكم ولخم د ليويك نس ترورض كاعد [ررط كا لن لارب قولك اسك اون: مولخماتسسا ىنلخ ا بر لق تب آس
 بحروا لب لئاد ىك تس رون نط لمع ا لب جس ماعد ابو نقرب قححلا ءاسج لق تي آرت ناكر واجب ديفم 2س
 ده هداشا فرط لكس تصرروامسس ءافش ل لزمن وععآ_قكقلغ



 ٠٠٠ج هرستي1 4! طءارسالاةروساهربوراي سعد مود طج» نام الجر يضع ررشورطج ننال اهت

 ال قلن يا ىّبَر رْمأ ْنِم ُحَوَرلا ْمُهَل لق ُنَدَبلا هب يحي ُىِذّل حؤرلا نع دوه يأ كنؤلتْسَيَو

 َىِذّلاب ٌنَبَه ُذَنَل انَئِش ِمَسَف ماَل ُنِبَلَو ىلاَعَت ِهمَلِع ىلإ ِةَبْسِيلاِب همدْؤالْبَِق لإ ُملِعْلا َنِم ُمتْيِتْوأ اَمَو ُهَنْوُمَلْعَت
 همة الّيكَو اَنْبَلَع هب كلل ُدجتال مث ٍفِجاَضَمْلا ٌوِرْوُدَصلا َنِم ُهْوْحْمَن نأ ناّرُشْلا يأ َكلْيَلا انْيَحْوَ

 ٌكاَطْعَو كلغ هللا ُتْيَح اًمِلِظَع «همؤاًرْببَك كِيَلَع ناك ُهَلْضُف َّنإْكِلَبز ْنَم َةَمْحَر ُهاِبَْبا كلل

 ملول اَدَو رن ايم ةممؤ اًرْيهَط ضل ُمُهْضْعَب ناَكْوََو هلخوب َنْْنأِي ال ِةَعدَبْلَو ةَحاَصَملا يف نارا
 ْنِم لَم ُىَأ ٍفْوُذَحَمِل ٌةَفِص لَم لك ْنِم ناَرُقْلا اًذه ْىِف ٍساَلِ ان اَنفّرص ُدَقْلَو اذه َنْئم انقل ءاَشَنْو
 ىلَع ٌفظَع اَوُلاَقَو ْقَحْنلا دوج م5قرْوُفك لا ةكَم ُلْهَأ ىإ سانلا ُرثكأ ىف اًوُظِعَيِل لَم لك سنج

 نان مج كلذ َنْوُكَتْوَ داما اه يَ اع مكاوي ضْرألا نم انلَرفت ىتح كلَ َنِمْؤن ْنل ىنأ
 اَفَسكالَع تمر امك مسا طِقسُنْوآ «اَريجُفت هلع اهلل رهف ٍبْنعَو لحن نب
 وأ بَهَذ ٍفْرخُو َْم تيَب كلذ َنْوكيْوا م مهران امم بس النبق ةكئمْاَو طاب اَنْ اًعْطَِق

 هيف بشك اًهنم نيل زن ىدح ايف ترون ك َكِيقِ َنمْؤن ْنَلَو مَلسِب ءاَمَسل ا ىف ُدَعَصَت ىقرت
 ْمَلَو لسور اسك« ؤاَلْوْسَر اًرَعَبأْلإ تنك ام ْلَه ٌبَحَعَت َْبَر َناَحْبُس ْمُهَل ُلُقةُوَرَْت َكِقْيِدَصت
 َنيِركنم ْمُهْلْوَف ىَأ اًوَلاَق نأ لإ | ىَدهْلاْمُه َءاَجَدإ آَوِمْؤُي ْنأ سانا عمم اَمَو + هللا ندابالا ةياباَوَناَي اَونْوكَي

 نري كلم رسل لَدَب ضْرآْلا ىف َناَكْوَل ْمهَل لق كن نت نواس السل بلا كك

 مهسنح نم الإ ُلْوُسَر ٍمْوَق ىلإ ُلَسَرُي ال ذإ «ومزالَوْسراكَلَم ٍءاَمَسلا َنَم ْمِهْيَلَع انلَّزَنْل َنْيِبِيَمطَم

 اريبَخ ِهِداَبِعِب ناك ُهَّلإ ُىِقْدِص ىلَع ْمُكَنيَبَو يب اَدْيِهَس هللاب ىفك لق ُهْنَع ْمُهَْلَو هتَبِطاَحُم ْمُهْنكْمِيل

 ءاَيلْوَأ ْمُهَلَدِجَت ْنآَف هللا ٌلِلَصُيْنَمَو دَتْهمْلا َوُهَق هللا ِدُهي ْنَمَو ْمِهِرِماَوَطَو و مهيطاوَتَب اًمِاَع 4٠ َرْيِص

 ”هََهَج ْمُهَوأَم امْصَو امُكْبَو ايْمُع ْمِهِهْرُجُو ىلت َنْيِشاَم ِةَمِيِقْلا مري ْمُهُرُْشْحَنَو ِهنْوُذ ْنِم ْمُهَنْوُدُهي
 انياب اًوُرَفَك ْمُهَناب ُمُهُؤاَرَج تِلذ اًاَمِتْشإَو اًبْهَلَت «هم) اًرْيِهَس ْمُهَن َذَ اًهبهل نكس ْتَبَح املك

 هللا نأ اَوُمَلعَي اوَرَي مَلَوأ «هم)اديِدَج اَهّلَخ ونوم ان اَناَْرَو اًماَظِع انك اذإ ء تبل نيزك اَولاَقو

 َلْعَجَو ِرْغّضلا ِْف َىِساَنآلا ْىآ ْمُهَلتِم َقْلْحَي ُنآ ىلع ُرِداَق اًهِمْظَع َمَم ضْرآْلاَو ٍتاوُمّسلا َقْلَخ ُِذّلا
 مثلآ ول ْمُهَل ْلُق هلا درب (+«زاَرُوُفُكلا َنوُمِلَظلا ىَباَقدبِف َبْبَردل فيبلاو تركلل الج ْمُهَل



 ٠٠١ عا هرسف تع أ 4با الط ءارسالا ةروسءا حرس راي 00 موسرلج» نا الجر ييضتحررشو رمت رت نادل

 9 م لا لا دلال دا ل د ديد ١ هام عنخ م #بعاع مق 2 30 3 0 د صرب رب م ا 0 5 را د 52 يف 7 رس 0 0 5

 2 - ,كب ءرثد و زن ل ا 2 21

 اليخب «(..ؤاروتق ناسنإلا ناك و اورمتفتف قافنإلاب

 2 نا) ب آ(<اتبر هئز كدب حس 26 ل كي ول لع داب 7 رود تسي( قدوبي ) يروا 0 :مر

 ملباتتم كس ىلا ملع) يمتسوا( سيرت ىك ىلا ليس مولعمولثيا شن )< 21 هَتِج مك كس راكد هو حروب ل يح وارق

 نوباتكروا لونيسوك ارق شم ) للركب لس كيسا قل واح متركا دعس ىلا قودي يآ فس متي وجدوا سايل يد ا زوق تب( ل
 تضر كر اك دوري كس بلآ: تس اعكر لاب سا نس م كس نقر امج لوك يب كياقتم هس دامت كيس آلا كس لارج( ىلإ دائم تس ل
 لاا( ليث م اءرفاطع لئاضفوريف ودوم اقنموأ ارواج (امرف لان كل آر قري بلآ سس املك )ع لا باك ابي يس آبش الب« تس
 ل م الك لوك نئام كح ناآرق ا( لش تغنالبو تحاصف ا 0 لي اي رلوم تكس ١ نشروا ناسا مانتركارك كيت درك العا تاب
 اذه لغم انقل ءاشنول بج نب رافك) ومد لو قاد كن ماك ردد كير ج حس لن ناج دكا لكك يك 00 ور

 نأسف ) لع 2س لل حس خرط حررط نور هد كس مب كليك لوول لع نآرق ىلا مدد( لوم لذات تع ارم تا كتابك
 4( ل نت ) كولوتلا( لك ) قكرلإ( ١وظعتيل لثم لك سنج نيمالشه ىلا تدابع ل أس تف ف و ذك
 -نيزل كامب آدكتبج< لب ال ليث نامنا ذرب يب آرت يت تك ( ع فلكي ىسبا) توليب دواس رد كس داكلا

 ليي لع خراب لرمي و م نئراب لولاك روك رواروج ل كس بس اخ ا( هلل بلاي لش لي دركى راج نرش 11

 نركأل نحاس وتشير فرواوكدلا بأ يلب دارت ب مت ب آس ذك ناس آل و ةس ل اهك يآ اهسججإي لي درك راج بآل رهن كتب“
 2 تارك قس )ع ناعأ يآ ايوم لوكاومانباك سوس لاي 4 يآ ب( لاي ديكر الغ لك بي متلك لي دكا تك

 نب رمت كي آم لج ) سو آن ركل شوف ليا آلي دام لقبت يك شدداب لس سبأ ولمروا لب دج

 هد اهب# نم اؤي لوم ىدآ كيارل-لومايكروااوم كس لا ل ثلا نابل تك دايرف( ح نازي لأدب م تام
 ىلا فرص و ومر الل تييادب لكدقلا قد بسج كس ب تقيقتروا( تسال ل ىلاشن لوكس ىلا مك فبل عررط كابن سدد ) الاد
 رتشرفروا) ؟هعس ايد عير انمر غنت د [ك يأ فس ثلا يكمل جكس( ذيك اك ني كم )اكو رس فس ال نامي اوك وول س تاب
 ع - نازيماروا 2 بج تش رف( سابع كس لؤناشا) م نقولا 58 كح راررف( ع ناز يآ( اجيك لت

 ترج تابلت ايك ابتكر كا نبى اور ف كيا لس قل الخ مقرب لوك )تي دراج ارك نير بع تشرف كيا حس ناس آم ترورض ولي سر
 ح لورنب ةيا»ءانيقي( بلاك ارم ) لك قولا متنا نايمرده ءابتروا رك عدل يآ لاس آل فروا

 مدولاى سضروا_ جس يدار وتد تققيقلا ف« دالي هاردشلاوكى ل( عسرجخاب حس ناب ورب الخ ) < لاو لتي دوني بسروا فقناو

 للسمك اوك وأول ا مت ند كس تميت( داري هاروكن ا هوك )كساب سئراكدس لولا كن ااوس ل هثلا مولع درك ادب
 هدا زروا سا( كهل ذوب ىكتارز) وموت كا قد بج ء اكو خر ذود انك كر ؟ كانا« رمب « هلل وك« حددت« كح لب اهنا
 تس /راكلااك تماقق )وات ايكر ات ااكلوتبآ رام فس لوجما لك كح لسا !زيع لك نلا جس يي( كس لي دافزوت) لح لي داك
 نايل ؟ لب اج اهنا كس ركاربي ون سزا كاتو ايياايك قف لك لح اهو هذي د هزي لكلاب لاي طي ىرامج بج اعجب _اهتاهك( سام
 قرأ ( ل وج ) لت نلاودكس.دداقب سارورظوو ىلا ركاب تانماكى رو ميكن ب ذو نلاهس آف دل لترك يئموطح نت اوك وكول
 س؟ّنلسا جايك لت قار ذاك حررط ىلع نال كرك يش عي تيا( لكم ايقروا تروم مع ناروا درك ادبي ةرايود

 شابدوا قزر) اه تقر كراكدرورب رمرلا هكدا رف( عس نا) بآل كانا بس كول فاضنا ومجد قئكر

 َن



 ١٠د مرسم 1 كاك قطو ارسال قر وسع ,! جرس 2 مم موسرلج, ني الجريش رشم رت م

 8 م للا ب ةنرأ عزت تل كود جناب حس يدنا لس هاجم جيرشرورض مون سوم ل دايظنخا داب( كح
 ( ل ) و كيت قا ذب هس نانادك سي تيفو( ةاجهرركوم لانكم ردا لبا احوم

 دوبكب رب روط ل ثا متيتوا امو تسباد كنز لك تس لتس رود كين ارم حورلا نع 00 :بد نت

 نئلو_-< ماع بالطخوكب سري ايروا ريثككلا ملعلا اهيفو ةاروتلاانيتوا كه 2 ركزنم وب تكي وو لترك باطخا

 الا_ث قلع الس حسا ةررطىكا» لت رداقي تيس دك ىلا مت ررط لة دك« جس ان الجناح اري نآر قى وس لاهي انش
 همومك تابنااكع رفع ايشننا_ ىلباسف اندم. يبنالا تشرد انومم تان اكرر ا متوآو واد يس اك تدر ضخت سيب علت ار لص نما
 وك جس ل قال أى نبااظفل هس يب اد# جس اهاندم اجاني آر رطك اًذيزالا تبرض < لاكشا ث ع ابانوم ع اور
 نارك حاول لو روا لح ليكي سينا شيخ نت امكبوايمع_س ل كك اروفكالا وضري ملف تدابغ

 اوعد ءرانلا نومرجملا ىارو تاي أقرسد تي آي 2 ساه قاكم تصانيف كح سكر رف داع

 -ىتر لك ش راعم بات أ ريفزو اظيغت اهل اوعمس ٠ اروبث كللاده

 اتساع كلن ولئسيو تيت لب تالاعساس دانلدتامكس لف ترض [لت تال يحل :تايآطلا
 ىلا: ايكل اوسيب هس شن رعت هروشمكس دوببل اي ومات ول يس فس دوبي هاو با إي ءاجايكه ركاذت اك تاراضتتسا لقتل راف

 تك لبو نيد ممول نادي رذهس قدح انئش نعوم 2 جب تخاف وبل ل

 نوم اكو ىلاغاكن آر قلم انف رصدقلو تم رواه تانك لآ ثزابما ل تعمتجا نئل لقد ًاروا كساب راجإياذيج ناسحا م

 تي ارواج باد اكت از قا رثك ناس نمون نلاولاقوتمع رحب كس لاس روان شوك اددجواب هللا نكي
  ىفك لق تيأس 1_هايكا جتك ويد كانب وكن اسنا اجب كس تشرف كج باوج كيش اكد افك ل ع سادلا عصام و
 -[2 ابابا نال تميت ةن لي ررطا و نإ دتاعم بج كس باخ لف

 ؟س زج ايك رور(1) 2 لاوس نمت ع ةفج ترضخ ًاناقتما فس تعانج كيا دوبي ءالغ ٠ : لون ناش

 ل حورلا نع كنولكسيو تب آل ابي باخ كلاس لسي ؟ لج سرج ضر رقثلاو ز ( اس )9ك نوكفنبك امص ()
 لاو وفرط للون ناش افرصدقلوعع الجاد لش فب روما باو اكل اوي سوا سر سو دروا تس أي يكاد

 رسايكرافكا فلا لوسراي هكا يكت نذاي رد ترضخ ؟خ_ سوكول ضب وف لوم لا ذان بج مهرشحلو تع .الإ درو راشارسأس“

 بجولة داق ترغ>؟ قط الي سلب كرس دايك ىلالج لب ب كس ورعب ل ايند تاذوجك انف ساب 7 ؟ل سلب
 / -/اهيارور ضاري ئتم_اهبر ةزعو ىلب_ كا لوب لقبك ث يي دعوي

 ب ايكالوب ك لح تشرف ظفلاك رود لغ ليئاروا تار ا بج دارم ايل ادد .-.......:4 عشت

 ملا لش وراب لا شرفا عاود كلامنا رمق حرور لاهي لب_<سايكل اهتسا كك لوو قدروا شرف ند نأ لرمروا
 لا هقدر تونك لاننام تردد لابي دك ك فرط لارض فلك نيا لو فلكل اد كريت
 كل كس لؤفوو قكباوجروا تس ف ناشر ع نانا ضع لليد سد سالو كس وب



 ١٠٠ج هر عسا «اطءارمالاةروساهرسوراي سمسم موسرلج, ني لير يت ررشو مج تناك

 0 ايككاي دالتنو ريقكى رورطاك وب ثداع كس ل ارواج ّلاطترجو كلت رب الخ تظعوم لسا كتي ارواج انكر تقل طم

 سرمد كتيب ..........:؟ لابي ع قلك مولع سس دقي رطروا ىلم والعكس قو تقيقت ىك عود
 سا لش راهم قثى تمي ارواج لاح اكل ناب لود جس لوم ان تس للا تم لباب بس اتسم فاشل اكادير ط

 1 ةسايهدايز عكس لادوا لعاب لم دايز لا اب دركم اكم تاكل ثلا كج ح دي هو ساكس اج اي التي ع ركب رج كل ل لماوم
 - كح هاب ليل آعسدع اخ يأ للي كارداو ملتزيي اك آكس ىلا لكم قييسس دو رحت هنو مادارا بت ورك ويك ذاك

 سموا ليكمو ايز حس لورطقدنج لم رش لئاوو ع! وحتى ت تب ل لباقم ك تقيقت لا هوب تلح اب كب دج تس ل مل
 ' ش 3 انت مع ارب ىا

 هوجلرذ لس ىلا نب ك يد لاو تاكو لب ؟ى.ايكت قيقح كك ارداو مك لس نانا ............: ص كلانا م

 ةدايز حس ةرطق كيا لم ردم قة تانماكدل لاعايكاك هرئاد لس تاروث ناي انركل صو كارد ااكت اسوس

 حس للا ماكو رطق كيا ؟ ومايكل ب لبا قم كس تقي قم كا وتل رك يل صح ملكات اسمو اع ماين نناسن كارب شن
 كت حرآروااب راس ايب كليك رق ليا ىا شيب دو(نلسرك ثنى طعداكم كل لاك قبس تسون انا هك جس كلاعروا ودان
 - لإ يملك فور وا ليته جس كاين د( انماط اي دس ايك ب[ رذريكرخوجوكملكر بي تي اكرسدد لاب-< اسسايب

 ايكاجول كت اانج نرش ايك ل ساس ناكر ناك تانج ل تسمعشتجا نشل لق تي ا :ددك تام ركذ

 لكسب ع بو كف وم فلك ل تانج ةكانب لن آرق اهيا قب لح اح قاده # داهترلا ركوب لسا تسلك
 تس ايكا يكب اطخ كير

 < الدقم لويئاركض اخو ل ركل قرا قادم اقع قت ني رك اجساج نس ميك آر... 1 ارا ص اعود
 تيرئانار لس قرورض_انكسوم سيئر انجل ذك نانا كي لوب ع .لم اهم ايا كيا لءاعماكت يارب ىفاعورملكل وز كت كواكب يأ
 ضن ادهم لع لاسر قرصد-ايكاديب داقتع اك ونعرف باج كن ادواوبطن كس لاند ذس لايخ ىاوم قست رنالب لوك حس
 حس بس قتد حس اهكدرك اب كبس دايز حس بس د آوج لن تك روا لاو تيس لن لئاطت كل ومتلروا وحكألا تس ظفر
 يتب ل لاه اك حررط بيج بيب كل- ساد بس لاهسدو لى وعن لاك للا ناهس ايدك جس الا نالت لاه دايذ
 يدك يدرك ايبركارج ارد لتي مايق كت دظعومو تربك ع نر قف منت ادفرص دقل وهاب داجإياءرفجنانج لن سك
 -لي ةاج دج تل ب ش سورا الكس ب لاعاك ل ورثك ا شروح بلظ ٌُق ايل نت لين قري وكدلك قارا

 لمن مق بسج لح لين قت لين تكا وك يرفق اب كرس كنار ا هرفي رسب
 تش رفكس ياروادشلا ليذب ركل وج ذك ناس آكل توجب غدا حا لبن نان رس ىلاتككر كاع لش ةاحك درك ابا سرا
 لافت لت نإددلا نا ناع آس اسس دامت مك يس اجومراوومم لكي ناني كيأاك سوس لب اج أحساس سدا

 باو كس لوتتاررف نا لع ساب داجاهكة ليك ةييسد باج اكل واي نااوكم الس ارت كس آداب لع لوختاب هس دامت كال بانك



 ١٠٠ه هرمأسي 41 اك اطءارعا ا! روسءا فرج راي يكل موسرلج» نال الجر يفك ررشو هج زن نيا

 دلع كد ا يمل د لا

 نا كفو ركن اوج كل آر فو اسد ردنا ل.ل: ا كت غاب تاز آر هللا ناجي تاو 50 رو

 نامسآون اع زروا نم زوكن ايس آس كتابك بتر نس لن ايل ثت وظناك لدغ كب فس لع نيل م0 لئارص
 كسا 3 لوم كد أفنان تب وده هس هيج وتو ريمم# ليث لاير ايتخاو فرص ريم لجو كراس ىلا اينرروالومالاو يدان

 -لاج رج ل رس ناس 010 هلو قروضا رم لوب وب سوك أم في تان رج الاد

 ايل وءداك ثاب كك شك 5 رك ابدي دو لسا باجر نسورغ كرو وبي يأ :رراك باو ل

 0 ولك ايو سل م ركاح سك ليلو قباطم كس ارواج ايلا طعراكس ا ليتر مت 3-4 0

 لااب حسرجام لبث جال كس لدار مت أحس بيبا ايكى اعد ذس ضيا 1 ؟ سنك اتسا نابع هنو

 1 ا ا قو ذى سكئ بياد لأي < قا فش حس سادك وداي
 0 لتي عض ني سرك ا يبارك نملك رتل سن نجس ام ىلا ح
 ل لو كيا ىف < ياي حاد وتد وظب وجاك تحمل وم يت وخل ريكس تابذد دقردامام يايا تقباطم كليو

 -ودانب نت اكشن كرك لتس سس ناب لكلا لح هداني لفت اكييد درك رف تن تنس ءو لو رابول ل

 قعد [1 با لو الاد هاي 7 لم اخي لوم لوسر ليي ب اتبار وا حان[ ناسا فيل امجتا ا : نم اياك ل وس

 57 باطما ىلةقاوعي ى طخ بحبس تبا يانالج بواد ى قك/ل ورعد هدردا بس كد لوكواد كل اهسب لا ةسادغمكي ؟اومايك

 قا ىلايسركل ري هار لوم لات كادوا تي < هاد كل ايس ه9 احا د 0 كلاي روط لت جساي لوم لك

 - 2 اماليرل ذاب ناس ايعس انانوصاهب كدت اليو مترواو مايكل كلاس للا قوتك جان بكري تفي

 توم كتارابب تس جنرال كس لاا ل هتك درا لوهان درك امجاوكل ور نب ل« جس أنك يبل ٠ . لم فيطل ليا
 كس لا ج-اجانجي د لبيك قف لون نت بسلا مكر والواد ردا كيلو حردر لحس تكل وس اكادخ حرر كا نا
 الج رك ارم ناس وأبج كس ليام تتم ل وعوامل ب ملا 2 ى ميني س قل افشوكى اي ل لدت نودك خءالع

 هسفز تاق بزل امدح 01 بق قفار نإ آت ايلى طلعوا ت بابط ف لب اك ل هوانيقي واج

 كيرف لود د تومتاكت ءابط باك لل العراب ةلس انكر كو اريعرل ا ؟ليساوايكس هل راكع ركل 5300

 ىؤعواريم ؟ كلود البس الك كس نك زو ناس اك اببكب سك ب ل ليال وسرا رثبالا تنك له لو لس باوج لا يك
 مش ارت لع ؟ لبسك بس ءافش منى اي رهو هكرب ماهي اريم وج قت بل اطر نع  لومالاو فس ايثبج قم اهب لس ع فرص وت
 ىو طفل كسأرثب ملك لوم لوسر لن كل بقع لاش باد ل ار ؟ يكل يوم تردوا تييادبرس ترم ل ؟ سنك وم اتعالج ب

 اك ادخ-اجاج اياب ليسشركت ييئاسنا قوام لب لش دك يارا 17 هديت ةررل ماك ب رايد كس لور تاي دج لوب دم
 الاو انين نم اهي لوم قد أك يا الوب لاكي وسكس لا وأ لبث ايام رف ؟ لبن ال نامياهي لمت لويكر واج نسب جك هداتسرف

 لايخ قا شيمب وت لو مراوومتتييادب ل ارش ل اند «بج _ نولتالاب حس نانا لولا لوم تشرفالا اكن وك ب فس لين قد



 ٠٠ هر تع آ هي اه ال. ءارسالا ةروسءا فسمي ا موسدلجم نال الجر ييضعررشو دمج 2 نال

 قت حررط رام كسكس تيل نس ؟ حس ايد عت ارض توكل [كيبأ ف ادخ ايكه ل هتك ل كور حس قتيل آو وكل خس دساف
 : -ة اجومربتك اد قدآالاو شي ذاع ك ياك

 م رف كفانا نم ةركادك ايد باجاكس رجب ..........:يساتكسركى تن نانا ماك اكت يي ادب كن امن
 ىىا لب جه ووصش تييارب لكيت لون اناروا لت )سن ناناون لابي ناي ةدأى ترفل 4 كتيادب ىىأرةسبع

 57 رفل_ كس ماكرم قدروا ةدنا سيات رذ 1 كس نايذاكى لؤناننا لب ارص كت يادب

 كس رفع ول ىرورطانوم لطم كل كس تبسانم بج كدلك ناك يع وكلا ............: باج اك لوب لج
 لوم كنا يلو ككل كوي لي يروا لوسر لكس يب بات ؟س توم لير ويك ساروا ؟عس اج آسيك شرف وم ةسسوم نانا لإ

 < اهيدايباب فرط كرسودروا تساريِل ع فرط كيا دو لب لوم تببسانم قس يشرف هسا سوم تحد نانا كل لاه

 لاح وج تبسانم وكم اوع وف ان آلي لكش ىلا نارك تشرف كد يشويلب دا لين سوا مورس تافص ىلوكط وو كس لاف انا ماع فاطم

 مابا ارموددهس كير زك ع الجر هانلعجلاكلم هانلعجولوتيآ ع ورش م اعنا ةروسياوج كيا ل باوج دهس لا

 ل تان اك بشرا دوا لوي انما ماوتول د شرف قر اك الركا الدب لتس صام قوشرف_ كرب لك 0 17 َ

 هيك ان ىناكب آ2- < تانج نايا ع جر ةلانوم ثوعص كس لونان اك ترضخ اج قرورض تس انما كك
 قل ركصاو ليس يأ تانج حرر كل افاسنا حس جو كل تس ايلا ففصو اكتم اب لب تدر ضخ لنسب باو ار

 تاما كف اج لم لوفامسآل ب تروص او وتر فركاك لاك ك- لاديق لك نينمطم نوشمي كك لوتشيفروا لو
 -قارد ترورضىك مك نوربمتجري 3 لوم

 ناب بو تخج شرفي كر ورك ير حض و............: سوم لاهي اراك |عطق تازج لرفع قش
 كح كرا ةيساركابكت اب وأ لكل لمت لاب ىك تل ساوج- تت اب كى رعد ثمدوا رس لملأب لين ل بط ك
 لاح تابوا لاح بج حاد ل رطتارياك لاو ةشس اردن لشي اقمك لو ذاب تس ار شيب دوا سامايكادييارابس
 قيركل وق اروف ل لث ق لا بجوال ين يلركروب تاب ىادوخ لم امم لب فرط ىسروا ليت ىلاو حر نت بط ل
 تزال جركل شوارب شياو خنساء لك نيل كح هج هواترك ايلا لكنى آم رطو ثمر وا لشكرم يأ نايس لإ
 كا كدي ءقرموو ككل تاب بيا ل اك قرع ارعا لمت ابى عررط حرر طوو ل اني تاب لوك كل كس لاو س١

 باوتج اك ا الس رول كه اه ظتوصأ تءاب قرسود لوك ا اج لب اوج اكل نا بج ؟ ع ايكب ءادج اك اك اكس هدو ذرب تاب
 قكبج هوركى رول لشكر فروا سطرت ىراسرواود سد باوج اكل ةنجتجشساى راس كا مترك كك يل اهب ؟ لت لوك اي دات

 تلاع للا لكل ورك ابا ند نآرق ناني دح ليلك مار كى زاب تسارروااك هاك: ظتوتت) تبدوا لوكش لاله د
 -2 ادايقا شد رط ساق ل ول او غن ا. هوركا شل اون اء وكيس ايل , اورواهايكر كذاك

 كك لقأيكل اوقا ح ناوركر وفرع تايآن ا ..........: لمع لبث تس تيب الل كذاب تسار ل امرف كدافك
امس آ ايري «ووركا شكل تح اسس رامجوكل وتشرف وكس ساروا دفلاووخ: 5 امك ) لاك وس هداك عراب ءدداببرهخابكل يبي لن كك

 ص ذرب 



 ٠٠١ حا هس سم ]1 كب اعط ءارعالا ةروسا يرسمها وعلو موسرلجم نمل اجري ءرمتود#م ب تنل هك

 لخب ىلا بانك لاما تاس لابوك يس اجانوم ىريي- لال او ثسادوو قبب لا لت ؟ كوم لاك ناجح جب نام اع
 هر باظ لد كروي طرشاكن اركاج ليبكب جت لك راج كذب تسادوقدوركوم ىلا ككل وم لد يروا 1[ ياو توم ساد لل

 0 سل اونا قوله قي صن لا لكك كك كت ابك تس ناب كك انفاذاي تسد كك

 1 جرم يشم... ل ترو لوك سارق ذابب دع تدوص نب تمت
 رك اتوب مولعمأر با سدني رك كادوا لو لاى اج انيقي لكس مههوجو ىلع ل سلي لب سرافك ب تمي
 -<س ذاك ا ريصب تنك د قو ىمعا ىنترشح ت يآ[ قرسود.كاهيبج_<س لائزاج ل ث امصو امكبو ايمع

 ناب انومريصلو تب“ اكرافك حس مهسؤر ىعدقسم دوا رصباو مهب عمسا بت لي لات قرود م.“ :شراخن سد
 ناس ب باوج شبه رقروا تلا لز ةلع دم باوتج لكس بش للا جس فال كس تمآ وج جان مولتم انوه اين وارساك
 لباب جي وركك يك اوت سس وتحل رود لب دحر جب نكي كس لوم هوك رجم ك2 دنا راف كس كس تاز تو كلج
 ثم تلاع س تبي ل صرخ شوج كل لس تمايق كر لح وم لااا حررط قرولاك ل ومتبيس ا كانلوبب كمل ان كس

 زاك هراشا لب يك مهلثم قلخسي نادوا ابر لاش اخت لوك م لوي[ ونود ك- للا لانج «ب ضم كك لخ
 كوم ل اوك يس سجنا لب كومم لدا تان فت اسكس ىلا انك ا ديبي فرس

 كسا <سايكل الدساس تمعسو ىلا تعري كدت قورخأ ل م متناول لق تعمم . لو كك ورا
 زاينءومدوجورلى قش اهوج_<س تضرر ي جس ناضيفاكت ضر كدشلا_ جانبك آر ق ؟جسايكأ كدت كن امناء تاي ىو قيتت
 ايل كت ضر ىاقن لن كدت وكن انا لادم يب ضاقت اكول تضرر كا مجا -ايك آل وهرب بسس َك- سا رواومب لاك: نست
 لاايكر تس قربا تقر. سا؟عس د كراجربارب ناضفاكتضررواومدعإ كس لاوج د قت نتا فرص دن ذك ثجس احانوم ليش اقت
 حس بسك ظرا تناقل م شوك ا ليك ؟ ع اج هر مدرككس لا كدت لانا لوك له نوم قئادركا؟ ومدن كاد ناضيفاك
 وم كي دنج أ تايكرادقم ك رنذ قود كن انا ؟ تسب دن كس آس دعرتر وادور وت تب كب هوس شون
 كبه دايس لا ةساجوم مثل كس ظيمجروا درك يب كرت كن هدا كاقفانناىت ناضيفاك تتر كادخ ايكرمج رعت 4 نال
 2 وو ضاق دابق اس تصر كر اطر رب رجل اه ددب/ك سن وركك اكساب داعيا رفين نج "كؤوس

 كلج لب ل اطعتق كس لاا وو لان ل ع تق دات و نكي اهو مرن جريب كر رنركك ود كدت رورو
 د ءاماكلردا كاد ناضيفاكل جلال او ن٠, ثوان: نت ين تنا ىلوك شنت

 راما روارضت هس ءاهقرلا تون تت كوم تدوبضدارم حس تضرايروا ٠ .- 2 لك تاوشوارم حس كشر

 ا لى ساس بو كلك قي. مرق كر دك يدلك بر ىلا هوكي دوجو ابل ىلاج قدس د ل

 هتدكجس لو كتر دق ا نانا لب« ةس التي للاى تبول لوكس بو كلت ىلانا كول ضايج ةيسددن لكس
 واركواو خرج وف ايلانب ىنوكى ركل لوم ىكي دياشووالعاس تدارعو لكي كل“ اجرك خي رو قلن يس دلع توب تمزج اوك

 5 لي لكلب ار فكس سا ىتدوخر 3 .اجايلانيداشدابوكى ككل افنا تبت كس ذيل كى دتباي كم اك



 اانا اسمع 4ع طه ءارسالا ةروسءا فرسفوراي ممر ءوسريج» ند الجر يسفثجررشو لج زن نيل

 نئلوتي ًارواه ىو ”لرارمارورضرين اوم مولخميتس حورلا نع كلنولئسيو تيل .:تايآف نا اطل

 ناولرلو ذب حس يآ هاي داءرف بلاط ايباوكت يرضخ [بمدب كل وبك جس اعاني ةسد تس حسن لموكب لا لاو مول انتش

 ىبر ناحبس لق تسيآ- لوي مولعم صن كه كبل ق راو نمؤن نلاولاقو تأ ؟لث ل باح كير سدر واس

 ضرالا ىف ناكول لق تعألي دركارول لاهو ىكعساوثرو ناجل ئاتس هني ل نيلوتعوا اوم مولع

 تيخاملك تي آان لاك سن مثل ل ا قرورضربسانم ناب لرش تسود شرم حررط ى اروا ملعسر ور ملت هلا ومب ولحس

 لام كل وو نلا لم نوكلمت متناول لق تي آ-كساجوم مخ با زعاكم ةدعب كس ذاردشا ذك يلج جددي لوأول نا ل
 خييسا لس لوبتاو# لي تقكروت اظوفط دج نا ضب قيقح ىلإ ر طه وروا لل هام ح نت اطوك بر طوج وراشا فرط

 - ةجامن رك ينوكم اف لي اس رنج يطلب كرو نايك أد: ةساباضرل ل يل كاتس اش

 ٌعِداَمّصلاَوُلَمِهْلَو دارَحْلاَو ُكاَفْوللاَو اََعلَوُدَيلا َىِعَو ٍتاَحَضِإَو ِتَيَباتيا ٌعْسِت ىسْوُم نبا دَقَلَو
 َنْيكٍر شمل مْ ُلاَوَس ُهْنَع َليئارْسإ ّىِنَب ُدْمَحُم اي ُلَمْسَف ِتاَرمشلا َّنِم ٍصْقَنَو ُنييَسلاَو ٌسْمَطْلَو ُمدلاَو
 كلدطال نإ وعرف هل َلاَقف ْمُه اجد ُىِضاَمْلا ٍظْفَلِب ٍةَءاَرِق ُىِفَو لاس ُهلاَنْلُقَف وأ ٌكِفْذدِص ىلع

 ُبَرْأْلِإ ِتاَياْلا الوم لَنا آم تْمِلع قل َلاَف َكِلْمَع ىلع العم اًعْوُُحَم ع. اًرْوُحْسَم ىسْؤماَ

 ُنْوَعْرِفي َكلْمْظَل ْىَنَِو الا َعَضب وارق ُيفَو دِناَعُت َكدَكلَواَرَبِع'َرِئاآَصَب ٍضْرَلاَو توُمَسلا
 ٍضْرآلا َنِم ُهَمْوَقَو ىسْوُم َجِرَُحُي ْمُهُزِفَْسي نأ ُكْوَعَرِف َداَرأَق رحل شارفت وأ اكِلاَم «.:الٌرْوبْتَم
 اج اًذِإَف ضْرْلا اوُنُكْسا َلْيئاَرْسِإ َّنَِِل هِدْعَبْنِم اَنْلُفَو (.م)اًعْيِمَج ُهَعُم ْنَمَو ُهَنُقَرْغَاَف ّرْصِم ضر

 ّيَحْلابَو َناَرُمْلا يأ ُهَسْلَرنآ ْقَحْلاِب مه وت انيبخ (برلفنيف ب اند ٍةَعاَّسلا ىأ ٍةّرخألا ُدُعَو

 ةنَحْلاب َنَما نم اًرُصَبُم الإ ُدمَحَماَي كانلَسْرأ اَمَو لت مريم لنآ امسك لَ هيَلَع ٍلِمَتْشُمْلا

 ِثانَووَأ ةنس َنْيِرْشِع يف اَقَرَُم ُهانلَرن ُهَنفَرَف ةرِسفي لعِفب ٌبوَصنَم اناَرُقَو ٍراثلاب ٌرَمك نم يمْؤاَرْيَِنَو
 بْسَح ىلع ٍءَْش َدْعَب انيس 9:.4الْيِزْنَت ُهَسْلْرَنَو ُهْوُمَهفَِلِةَدْوَنَو لهُم ِثْكُم ىلَع سانلا ىَلَع ةآَرْقَتِ

 ْمُهَو هِلْوُرن لب يق مها اوتأ نيل نإ هل بَ اًونِمْؤَت اَلوآ هب اونمأ ةكَم ٍراَقُكِل ْلُق حِلاَصَمْلا

 ُنَع هَل اهْيِنت نيو نخب نوف و (ْي) اَدُجُس ناقُذآْلل َنْوُرِخَي ْمِهيَلَع ىلُْي اذ ٍباَتكْلا ٍلْهَأ اًونِمْوُم

 َنْوُكُبي نادال ن َنْوَرجيَو «(برالوْعْفَمَل ,ينل تعلو و انَبَر ُدَعَو ناك ةَفْفَحُم نإ ٍدَعَوْلا ٍفْلخ
 كلا ايل ذي لقو هلع ذل لق ناز ار اكسو راق ونخ ُناَرَقْل ْمُهُدْيِزَيَو ِةَفِص ةَداَيِرب ٌفطَع

 اوُعْذا وأ هللا اوُعْذِ ْمُهَل : أ لق َلَرََف ُهَعَم را اَهلِإ اوُعُدَي وُهَو نيه دعت َنآ اَناَهْنَي ُهَنإاَوُلاَقَف ُنِمحَراَي 0 مد س#



 ان

1 

 ااا هارت 1 كاك ةطءارسإلاةروسءاهرعبتو راي كدا موس ني ااجريشتعر ولج رت نما

 ٍنيَّذه نم ٍءُىَش ّىأ ىأ ةتئاز اه ُهيليرَس ايأ "خراب هللا اَياوُلْوفَت نأ ُهُوُداَنْو اًمِهَيِب ُهْوُمَس ىأ َنْمْحَّرلا

 ىفاَمك اَهْنَف اهْنِم نا ّدهَو ىْسْحْلا ٌءاَمالا اَمُهاَمَسُْمِل ىأ ُهَلَف "١ ىلع َّلَد ٌرَسخ َوُهَف اًوُعدَت

 رابح ريل ٌُنِمْيَهمل ُنِمْؤُمل ُمالَسلا ٌسْوُكُقَلا كلَ ُمْيجْلا محلا وهل نإ الئ هللا ٍتْيِدَحلا
 ُضِفاَحْلا طِساَبْلا ُضباَقْلا ُميِلعْلا ٌحاَتفَلا ُقاّرَرلا ُباّهَوْلا ْراَهَمْلا راَمَعْا ُرَوصُمْلا ىرابلا قِلاَحلا ٌرَبْكَملا

 كمل روكا ُرْوُفَْلا يِظْعلا ُميِاَحا ءيبحلا فيلل ُلَدعلا ٌمُكَحْلٌرْيِصَبل ُعيِمَسلا لِمَ ٌرِعُملا فَلا

 ُيِطاياِهاَّطلا رجالا ُلَوآل ُرَحَوُملٌمَُِملا رِذَعْفمل راف ُدَمّصلا ُدِحاَوْلاٌدجاَمْلا ٌدجاَول ميقا يحل
 ْعِماَجْلا طِسْقُمْلا ماّركإلاَو ٍلاَلَجْل ود ِكْلُمْلا ُكِلاَم َفْؤّرلا وُمعْلاْمِقَنُمْلا ُباّوتلا ربا لاعَممْلا َىِلاَولا
 َلاَق ىِذِرتلاُهاَوَر رْوبَصلا ُدْيِشَرلا ُتراَوْلا قابلا عْيِدَبْلا ٌىِداَهْلا ثلا عِفانلا راضلا ُعِناَمْلا ُىِنْعمْلا ٌىِبْعْلا

 و هَلْ ْنَمَو كارلا وُبسَيَو كَوبْسيَ دوك شملا َكُعَمْسَف ايف َكِت ءارِقِب كاتالَصب ُرهججَت الَو ىلا
 ٍلْقَو اًطْسَواًقيِرط 4مولْييس ِةَفاَحُمْلاَو ِرَْحْلا كلذ َنْيَب دْسقأ غَتْباَو َكباَحْص متي هيرست ُتِفاَحَ
 رشي لَو هَل نكي ْمَلَو هيلا ِكذُمْلا ىف ٌكايِرَض هَل نكي ْمَكَو اَدَلَو دج مل ىذا لِ هما
 لَو ذات ْنَعةَماَةَمظَع ُهمظ ع «/ةارببكت ةَربَكَو رِصان ىلإ ُباَمحَف َّلُذَي مل ىأ َلَّذلا لجأ نم
 يمل ُقِجَتْسُمف هَنإ ىلع ةلاَدلل كلذ ىلع ٍدْمَحْلا بيرت هب قِيلَ اَلاَم لَو ِلَدلَو كيرلا
 هللا ىَلَصُهنَع ىِنَهَحْلاِذاَعُم ْنَع ِهِدَنْسُم ىف ُدَمَح املا ىَوَرِهِتاَفِص يف درو هاذ ٍلاَمَكِل ٍدِاَحَمْلا
 هدِلوم لاق ملأ هنو ةرَوْسلا عا نإ اَذَلَو لحي مل ْىَرَش لإ ةمكلا ريل يأ لوي ناك هنأ سول
 ىِلَحَمْل َنْيَدلا َلاَلَج ُنّمَحُمْلا ةَمالَعلا ماما هَمَلا ىلا مِيِظَعْلا ناْرُقْلا رّيْسِفَت هب ُتُلَمكاَمٌرِجااَذه

 ُىِدْحَت هللا َءاَش نإ اَهاَرَأ ٍسِئاَقَن ىِف ُىركِف هْيِف ُتْلََبَو ُىِدهُج ِهْيِف ُتْعَرْقآ هَ ُهنَع هللا َيِضَر ٌيِعِفاَشلا
 نم ْداَفتْسُم ِةَقْيِقَحْلا ِْف َوْهَو ميِهنلا ٍتاَجِرْوَمْلِ ةْيِسَو ُهَلَعَجَو ميلك داعي ٍرَُقَوُدمْيِفِهَفَلَو
 هبل فاَضنإلا ٍْيعبَرَطَناَرمإ هللا َمِجَرف ٍلّوَعُملَو ِداَمِتعإْ ٍةَهباَشَتُمْلا ئالا ىف هُيَلَعَو ٍلمكُمْلا باَتكْلا
 ُىِزْجعْعَم ُتْيدْب اَمِل ُيِئاَدَ د يب هللا ُتْدِيَح اًرْعِش تل دقو يلع َِنَْطاف ٍءاَطَح ىلع هيف َقَقَوَو
 ضر نأ دل يف طق نكي لَو اذه رحب ولو لولب ىو هداف اطحْلاب لَ َيِنَعضَو
 يول هب حسي امج ات هب عني نأ هللا ىَسْعَو ِكِلاَسَمْلا هذه ِْف ٍضْوَحْلاٍنَعِرْجِعْلاِب ئئيِمَلِعِل كِل



 اذ1 ح٠ ءارسم تع كاك لع ءارع راق روس بواب همم موسدلع» نيل طجر يق ررشورمج 2 ها
 سس ا اح

 "امسح اهلصأَو ةَلِمكَدلا هذه ُنَع برص ُدَقَو ٍتالّوُطُمْلاِب داَتُعا نَمِب ٌىَنأَكَو امض اَناَذاَو اّيْمُع اَنْيْعَو اَلُع ميال

 ىلع ٍةرجالا يف َوُهَف ىلع مله يف ناك ّنْمَواَمُهَفامِهِقئاَثَد ىلإ ُهَجَوْيمَلَوِداَنِْلا جْيِرَص ىلإ ُلَدََعَو

 معن نيل ْعَم هب اَنلعَجَو ٠ اَيقَحَنَو ِهِتاَمِلَك قِئاَقَد ىلَع اًعاَلِطإَو وتو يحل ليس ىلإ هاج هب هلا انقر

 نمر هدو ل دخل وانقر كلوا يو َنيِجِلاّصلاو ٍءادَهْشلَونيِْيدِصلاو نَا نم ْمهَِلَع هلل

 هللا ُهَلَماَع ُهمِْلَوُم َلاَق ُلْيكَولا معَ نو هر نع ووك اكن ليو طوول ركن وكن ىنعاللا

 مْوَي ِهْيِف ءادَتبإْلا ناك َو ةئام ُناَمّنَو َنِبعْبَس ةَنَس ٍلاَوَش ٍرْهَش َرِشاَع دَحآلا مْوَيِهِْيِلاَت ْنِم ٌتْعْرَف هِفطْلِب

 ىادحلا ةَنَس رْفَص َسِداَس ٍءاعَبْرآْلا موي هِضْييبت نم َعَرَْو ٍةَروُكذَمْلاةَنَّسلا َنِم م ٌَناَضُمَر ُلِهَتْسُم ٍءاَعَتَرلا

 لام ُناَمَنَو َنْيِعْبَسَو

 كرو لو ى ظقروا نافوطروا ءاصعروا أضم دي نش حا ووج) كح يد رج( 9) ون طكاوك وصف مترو ............:متج 2

 تول ص ارا قي(! رك )١ يأ 1 ( ناو اكن اصقن ل ب لولكروا ىلاس اقروا ناجرملا كل ونروصروا نوخروا كذتيمروا | ربل اك
 كياردااهكلتج ب سقم مترك سرر لا تدابعيذقنا يي س امو نوقيوك كرش "رسال ايس كس "حس ول لاك ( 1

 تابع ناذس نورفؤت ومر جا ل لارسال« .مبج ل تاباكتتو لاي( ع تاس قت لاس تارت /
 هس وم( ايكوم طبخ ليوا قوم الت لث بم رف ناقكى راهي لج )يدرك داع ف قر ترورض لب لايخس ريم! كوم
 ين عار كس تربص حس داكررورراك ع زو ناع ةج ف ىارك ين قرات يتن# دوا كلر هب لاين ياك يس اناج بخ قا و

 كلوب انك لذ! ناكر فيس ادد( جس تاس لات مذ تمدع لن تأر يااا < رة ئناب حس قرط ثمة تربع )

 كابو( ةذسنوكرف) ( < ايكا درك مدرس إب “ع ابل لاؤ ل تكالب وكس نيس ذس ق0 لن كك نادك قتلى ترو ض

 اسك خرقا و دنع ارز لا د وسل متم )نك ذر( سكراب لاكمال ن ادد وص )ع هزاع مدقاكل مارسا كب
 هدعواك ( تمايق) تر بج 4 ودمر ليث نا رس للا كتي دك حس لع < ارسا يحب لس مقاد لا فذ مترواا يدرك ره

 كس ىلاهمورواارجا اساس لاح آر ثذس مروا( وكبس لئر»ا لير” )حس لركانحكا روضت ذيب اوبس م16 اجآ
 ناميا)هس.اجييركانب الاد ف انس رت و خ فرص( ! هت )وكيس آ فس مدد اوم لرش سا قا رز لاوقاك وج ) كما رت تاس
 1 ب 01 فوز لتي ا وو )وارتدت موك ولاويت ركرفك )لاو سار رو( قع نجولن ولاو نسال

 بآل( اراعا بش لاسم ليضمن كرك زو اوس ف )هي دركي ب نورك كلنا نس مت( حس تدآ
 5 اراتأ سرد ريد حسا ف مروا( لايت جس كاكا احل سدروا سب ) ستنب كر اسك سلو
 متلي نارتو وكونج( ابك لضؤروطب )ونا ناي دامك ةرق تك كح دربك( ت#دافك )بآ ( بادن عتب كسك
 تس يركب جي مح نويزو ةج ةاجان ماكي بج أ( لن بانك ادامه -َ ذآ نةرت قلاع يفد

 9 اننن 02 )ورعو اكر اكد رو رع هس رام بمالي( تس بل 1 0 الخ هرعو )وم 31 كك سداد هس رامي كس داكز دوا إو

 ج0 هس قد دا هدي الكلب كس سيزوشمو ب ان ررلومارإلا جس مقل ن نا)رورط( لم هسداب 2 تيربفعروا ندرك

 نشا «دذلا اي لج تك بج ردا ا كس دثلا) وشك نا اي اعزب روا( نأ رق )ردا( كه دايز تفمعس نوطعم



 ااا ءارس تع كراك طءارسالا قروسءا فرسبأو راي سود موسرلج» نيل لج ريضتعررشو امج ننال

 ا ؟ لع تس راكي قولا د سود اسك لاء دون كرولا لن سل عم تس ىلا لك لاقادضود قلم دك نس رك ارتكا نير
 ىاظفلهس او وج ولم انج اهانوج ا ءوراكي كبك سراي ءوراكي رك هك هللا هاوقاك بح دام رف( سنا ) بآ( لوم لزات تعال
 نتو )ل ران( نيذنه نم ىش ىاع ررظ لا تدابعرزقلا جس هدئاز اهروا_رطرش ىا) قاسم مان لس( نسر وكدا وراك

 كتعا مان داس( لو تس 1قداصوب تاذ ىلس طفل لوفوو قلع ) لس لاوس( جس ايدك ملاطو لمت الكا ج فو طحم ىلا. رتب
 .نسطسحر . هللا_ج_ ل 1ليصماك ىفسأءاسا لش فير شم دعك ا هيج لت كس لوس انهت ا ناا لم اى” م ان لافوديب )لو هكا
 .باهو .راهق .رافغ .روصم. ىراب .قلاخ .ربكتم .رابج .زيزع .نميهم. نمؤم. مالسلا.سودق كلم ..ميحر
 .ميلح . ريبخ .فيطل .لدع .مكح .ريصب .عيمس .لذم .زعم .عفار .ضفاخ .طساب .ضباق .ميلع .حاتف .قازر

 .دودو .ميكح .عساو .بيجم .بيقر .ميرك «ليلج .بيسح .طيقم .ظيفح .ريبك .ىلع .روكش .روفغ .ميظع
 .مويق .ح .تيمم .ىبحم .ديعم .ىدبم .ىصحم .ديمح .ىلو .نيتم .ىوق .ليكو .قح .ديهش .ثعاس .ديجم
 .باوق .ّرب .لاعتم .ىلاو .نطاب .رهاظ .رخآ .لوا .رخؤم .مدقم .ردتقم .رداق .دامص .دحاو .دجام .دجاو

 .رون .عفان .ّراض .عنام .ىنغم .ىنغ .عماج .طسقم .ماركالاو لالجلاوذ .ثللملا ثللام .فؤر .وفع .مقتنم
 تبمولان لم زامف رت قيادوا( تسداشرا اك ىلا 30032 ) .روبص .ديشر .ثراو .ىقاب .عيدب .ىداه

 شرا( ليد لايلاكركت ا ذىلاو ف داجا نار قروا نا آرقروا ليد لايلاكركي آدوردا اج آزاد نص ذب كنك شن ل ) تجذب كال
 وار لكن ايمرد( 1 سم آروا ىراو ادنلب )ها روا ( وم حف احسك بآعس كح )كذب ( تب )42 أ ى لكلب

 الث ( تييدوبتم ) تدطلسثرواسانتكرد اذوادنوج لذ كل كس دثلا ىا لاييوخ راسل ببر وا - تاج كرايقف ا( ءقيرط لتعم )
 لاو لكى نروا( ذي تدور كر ا ا هو نش ) جو كى دتاءدد كاع راكرهاكسا لوش دواس كيلوا

 برت لايكاب كلاس للاب بسس انم ان ماتو ريو تملذروا كير يروا هس هس رك يوكو الوا) تاج ىف كرنب راهي ىدتو ركدنلب كراكيب ل

 مد كىءاتلي ىكتافصروا ىلاذ لاكى با ىلاعت تلج روصقن ى ركل اور تاب لا كس كب ترعب ريماس تمافص ناو تروا كيم نام
 < ىذلا هللدمحلا ك2 2. [رفءركى اكل سكت ياور لم رشم ىف عسا فاعمأتا مادا دهس للا لويد: مانقعتس
 هم العع مادا ضن كريب ا لمي آر فوت صح قرن ريدك يش تس رفباتكف لوم_ ملكا ثلاو < تت مب كيسة وسخ آه
 سين ىيلاروا مس قدرك جرم تفاط امتنا ىلب الث لما جس ل ءامتايا رف فيلات حس هيلع ثلا تر قئاش قلك نب ذه لاذج قي
 فرص فيلات كس انك لاذ لع كور كف رص رك تروق لبا نس لن كوم لاند فلا اثنا قب طمس لايخه رم لش لوز
 حلمك از” فيزصتر ريم تيكا ملاكم دليسد كيل اكل ويارماك ميت انجج لن قتاكر مب دواس قدرى دو ل لجأ
 َ اهرفمتر لاقت ارب مك ىلاو فتك كاضلادعن ايل اغا قل ايل” لب لع لسلس باشتت تبيرآروا < زون

 ابكى عش ليا نس لع ندرك عطرك فق او اطار يهد ريل ارا
 ىفعضو ىزجع عم تيدبا امل ىنادهذا ىبر هللا تدمح

 1 فرحبولو لوبقلاب ىل نمو هنعدرافاطخلاب ىل نمف
 كس ى.وزكو ربك تو ح دك ورش ىلا رفاطخ تيار كع حلا لوم ركب فير تت لك ىلا ثلا لكس ب لسا اكل

 أذ سري لك جس يب مالك لصاحب ل ركل ويقول ىف كيا ريموت س نولروا سدرك عر الصا ل اطخ قريصدج <س ناالد# ا
 ره لوب جاع لش حس تسلم نوماكس مثلا كات نا لمن لقويك كل دد مانا تصدغيي لاك تر نر زكتسإب ىلع
 لوحي رؤ كس ساوك وذ اكمس ريب رواوك وح[ قرئ رواوك ولو تسب دوا كح لبن ايرفاطع خفت لساوكبسس مل هتدثلا كس ديما قب



 ا[ )حام رمح 1 «ا< » ارمالا ةروسءاف رس ا هع موسدلو» ني الجر يبق رم رتل

 لك رواج رجول اعط حس ل لك اروا زبك سا هو ليلا ارد وم داع كات ال وطصوج لدا سن ساس لاكي دادس لد

 قرسود »هو اكو يت ل راي كس لملك ئاوجر واب تجوع فرط كتم كس لوبي اي لكلا نايات اه انرك ردن فرط كدانع

 22 لكن أاقو ل تاك لاروا تي تييادب كنت وارد يي دذ لس للا لمت ىلاهق نت اكو ترص سس قلب داب كح تالوطم
 1 ئانهساوم ماض اكدشلا نة ا ل ةورل نتا نر ىااروا ءايرفتي اع عملوو ى نيس وا عر الطاروا قنوت

 تام نإ رتب ماجاك لب لبث تعاتب كن دك اصرواءا دعحشرول نويل رصرواء يبن

 كل هس راهب باحصاو لآ كن دوام انيس لوم لايت الس كتب دوا تصر كدفلادوا ل كل كس داك فلا لايب خرا
 باتت ا لكس يانبكاكنلا سار ف.لءاعس اك ىلايربمو فطل سنا لات نقي بايك لمد جس ذاسد اكن إبر تبدوا سس لادا
 ساروا قل وةدمدب ورب تاردتاج كك رابملا ناضمر ىاواذتبا ل اروا لومايكدم رافد ولا ذورم ياك ءلاوشا هس فيلا كك
 ( لوم تغارفسدب زور جاك ارفض لس رك فصول دوس

 تمارا لبا ىد لاينان ل م ناز لي رك ذب حس لوغاشن كيرف ىرابب#ؤتلاديتادقلو 500 :بيكشو و

 راب كس لاذ قدوبي كيال س تاور كلاوفصوا ديلا يه لضكقلاو كرب ا ايئاشن كرا كابا فانوس ضاقت اكل
 ثوداج ورلد لب ورك فروج ءوركش كرشرك ب ماك ا يدارم حس تاينب تايآكايامرفذ يآ ئايكت فايد»ك يركى ض

 لوب ناديم-ةا تم تست: ذرب تروكن دكا ىكس اركان لل جس لا كس هاشدابوكض نم بري ىل قال تدوس ورك
 همومك إب تب كس تررضختأ فس دبي ب للا باج انج حسراكع كس لأ ند كبي روط ساخر وي دوي ددادكا هب تم
 هلااقفاستيا ىاص باطل قوم اي رواه ب جاي فطعاكل اهلادلقف واج ماع م اك>ادارم تس تءإي اري تيباود ل اكشن ايد

 <س ب تمروصرسود_ سيكو م للاب ايلا غرام دارا تس موي كف .كوداج مك يؤ داع لسا قم .اروحسسم+ ليا رسا ىنب لاسا
 بس نارك ربو كشك سب مساروا_ لو قف و ىلاءاسا ا وعدا تسدجو كف كا تاء . رحاص تسنا ىاوب تاس روك
 ىى زوم < نب بلطم اى رولر وا سرك ئه دامآ تدب بازع تن ىرلج_صغروا بضحنر ينس ري ذارث تس مع ايو ف كمال

 لاوس خب[ ري بلطم اك يركع اتركت طافت. انباو ككبج كقولك اك يقتل طيطحر واهس اتركم اعنا ذم كك لاعب
 تباصا ىذ ل قرد مع عدا محي مدع امرك وقروا انتم كس او سلا امد كا بيجب-< طارق تضم هور ليسووو

 سك الاو "رول تاي رورض كل ودب كه يدارعتس ليو -قكم 16 لبث ب ع اغتسل ازج لول يي قم ك- ديم ب

 ورقم فج فورصم حررط ىرول لير بخ ولك ب لصاحاك م وق_<سالاو فس ل احااكت رار ولتس مك ب بلظم اك

 تس نا ارواج الاد هس ركن دقت كس ضن ارشلا كل نب نكس نام جس هدحاو تاذ لك اك فود نر وادثلا رم اكرم
 راب رواد < الاو ذل ارو تق انت ّلاتنا وملك < يءاثماك نميهم-< الاو رلى لوصا حس فوتو و نب لس ذوخ اب

 مك صييقسروا ع خم كس دكا دوضالب ١ كيدزن كح ضترولانومامكروا «صلاخ كرت ىل بذا تم
 ثس دجاوروا_<س الاد سانا تسل ورجل ل ودرم ايالاو يتمصو/ل وسر “م شدع اب كح لاك خل بيتو جس رداقروارززتم

 هديشبل ى_رظن لفكوو 1س يب بلطماك نبا نك مي روا ملاح قش ىلاو-س كد ذب دواد يجب نت جام دوا لن كس نأ



 اااحاهارسجمي هبا طءارسالا روحا ةرسورإ مي تريل ليبرد نو ل

 نحرك يلع تمايق ماج لاو نيس دافموكل وبن انكوفح_الاو نيل لوب منش لاو ل ركففاعم هانكب اون هبتردنلب تيابن لاعتح جس
 ثس ردحإ ل كوبان كس لورثب ثراد-أني دركاريي وكن ج قس وضإلب عرب _الاو لس رك اظ ولع وردوا نذل ىكووخ كروت -الاو

 زوج روبصر ج لوعفم قثمكل مشي .لاو ل رك امنمر فرط كم ارتب كن ول دير لع ؟شسول فرط لك ا كالا بسلا لاذ
 تايب لاك 2 تدير كني شن ل تح ذب آر قبس زاوآدتلب لع زاخر ضخ رهجبتال و_الاو ذ_ راش قرط ل ع
 نررظ سا لم لولو د ل ضتكروا_س لوم لزان لش داب كاعد تيآري كس لش قراخب تعاود قرشتاع تررقخ للا

 كلت ءارقب ىا كلتالصب رهجنتال_و تك وم لكي دواس لوم لان تباري لي داب كاعد ل ناك كيت

 نمل ارساهلكالو ارهجاهلك لعجنال و كس لوثر ل ابعنلءا فس قوتي مالعرو ١ اليلاهب تفاختال واراهناهيف
 ع رجلا لقوم اب ان ئروش هفيخو اعضت تب[ ةروم لا لن هيك لت باب كس اعد سا تار

 يشل الت ل الج دمحلا بيتر تو جس لو: كردي تدداجس لآ تنل وكت لن لا اجا كذي تيا يي كت ار ككل برع تك
 مكتاومري تم قهري لج -<س إب دوم نايياكمييطسروام ودعم تاغص لاهي ملئالاع لك اومرب لوي وف تلال إ ايانيد باتا

 ةقولابو ره ل فاما عرب وختت 6 نايطادج  ناكما اك نكن اكمات انص لي شارك س ب باق 05 ؟رمتم انتم
 ل ضبروااوب نلت اكدت اقروا عت دادج هو ك- لد لإن تاتا كى ا لإ ززجج بس لذ كت اذلاب هوك اتركت ا اكس
 لاهي نايدعس آبي ذكن حس وتد واد لوا تب ف كت اءاهنا ككمادض هسرسود قوم قويت رواد الواكس كلا كس كيج يب لك باد
 صفد نوايكا ومن يمنا زور زعلا ةينآ_<س تكريت لودني ماعناو لاضفا دب بس ىلا قويت ن دواس الواكس لانك نالت
 بع ب! خلا هلل دمحلا توميال 4 ىحلا ىلع تلك و ت- شاع ضب ترابك لكي تس لاردا تجب ايانم ذي وكلا
 ياو حس لوظفل جا ماظل اك تار ن كي لو عرورش اهنا دوست ل و

 - نى كح. لاس لشاب تقوك في رع يقبع مالع_رراببلا كن تاغ رقوصتس_ هعفلا وس لوم متروس

 د لولرك حز الصا لكى لترا لبرج ين نقتل هنعغ درافروا تركت مل انك وى وبطلف ريم لي داي للا لم ىل 8

 تس ترالوطم كرسود ود كس درس حس نكات ذ كس ركوب رانك سس لص كادوا لسلك ا ضن ني هذه ىف ناك نمو
 لرارعريشت اوطمىرسوو حس ةرث رواه هراشا فرط ريفا باح ةذهرواج عمم ىفإ وك اك دور

 -< ل تبون كفي 359 ءارعإ لاسدج حس تافدى 0كم اع تغرف_ى#

 اهت ايل يك اخوك ىل آر زايعا قتل للبتو للاسر روا تملاسر قاقؤل» ترضخ لبي تراب لم مم... : تءايآ طلر

 داتعكس نوكرفروااكتازج لس ناروا تلاسر كى وم ترتر يظر ولت مس خلا ادينا دق و تي أبا -اهتاوم نايباكد انعكس ءافكروا
 2 اعلا كب ركراكلا قي رورض حررط كن وعرف. وب مولعم كب كن ركادوب وكل ياش قرف ىكراذكت لتي دكا
 ماين امي ارافكد شي ب ءانعو دوج وم[ اي داب قم م انشا اكريصيكس لما را قب رواد ءانعلس نوكرفتل_ لك حسرضخ رواسب“

 ليلو رواترلاسر تبا ءرب لشرب خلا قحلاب وت 1 عب لس ريظت اه و لكل القس كل نول رلسروو عل اون

 روات انتقم ضني قلعت ريج ون خلا هللارعدا لقت آمل تروسدعإ للاب ارب رف رط كَ كت لاسر



 ااا« ارسمي هبا الط ءارسالا ةروسءا نرسم اي مم موسرلج» نا الجرييضعررشو#مج ناك

 روأ تطل نومض مارب ملا كل اجسام ناايباكري زنك هللا حس ناح بسس لم وورش تدوس دواس ناايباك تارت
 توهج اناجوم الابود

 اهاب تس زاو 0 ] هر هم هللا وعدا 58 آي ىلا ا
 لذاك واكس بر ادج لذاك رهجتالو ب لاهكل_ذ دى اك ع ناش كلي درر نور وم

 ركاسلا قي ديقك كل وجدوا لاص قرروا سوم بكس كرفس ريقعاكلومداذواكسدقلا قب اكل ا نكي ىنايتاومم ااهك
 2 +لزاظافلاك هّلل دمحلا لقورب لا اجو م قتردق كرطلا قل ومش لئوصل اهب كس تلا

 لص رر ضخ كروي سن كن تنهي دع الامل : شراح ماظي كثي ]تن ئكذز 2 ثيرع نا :4 نرش 2

 مالك ايسانيل دارم اك ا ليغ تيآل ا نايس يأ 1[ انرل لايم ماكحا لبي باوجر جير وا انركل اوس لب هاي كس لوهن شنو سس ملوريلعدذلا
 ناب تاز هلي لش باوج ذس بآرك وجي نثدكس ثيي دعس نامل جس اردو لب تاز مال ارماظ لك حدي ع

 - تزول ايدركن ايل ناشلاب ماك نس اقدار نكي لاب سار ناب كما مكبس لدايذروطبربروا لوب يس دك

 : - م لسن الغ انيل الوق هل الوقؤوب ليلك تش تتقفشركا نبكار وشموكن وكر فروا ايوركف ذع حس مالك

 ليبي كس يرروطبل نركب هرب خلا ملعلااوتوا نيذلا ناثيأ ماو ممم ملو :<سدارسا يكس ةسركل هدب

 رواه يانك سس عروضتو عروش ل ارك زاهي رولبلا بس ىلوم ىراط تبي كن كن آر اك سكس رين ولعب اياومارول هرعو اكل وبات يلاسأ
 مك يسدد دف لابس سوا نت كدر تيا ك هس 2 كلان[ به لوفر كبسات« لغه سري حكاه دج

 دع لامونم جك تير زف

 7 خلا لاارعدا لمقتم1...........: لو تكرر تريح للحب ىلتفإ طك اذ ااتخا تس تب لطي ايثد

 هب ظفل ترروص اجل ليم قثموو لن توج قلت ضال رثك ا كس نانا لم ايند جس هرامغا فرط ىك تينت ذب تب كيا

 رولا بولساع لع لوب فلق تر وصب ل ومب فلق م ان لكوج نالياجس لوم حاسس للا تنقيق” ب لي تءاقا اب - هت ان
 لاا كن قالك اظفل لا راسك انناج لروما نان هس رسدد اضرب كس ىا- ل سوم فلك يع

 ىلركرايتغا تروص كن وُلدت وا لوكا زن ئاد نس وبنت اف التخأ لاهتودك- لانا عرون قلل ايوكت اب ىا فرص اين دراج بت

 هكسدقلا برع ن كشر جس ايكو رانا فرط لكتاب ا لن تاي آخ حت كس لادا لن تدب[ اد لب اجو تنل كس شيب حس
 تس لوم ان سرسود كولوو ناي جيس اب دات لامعتسا تس لكي كس تاذ مار وطبل كا لس مل اعداكدروري ظفلير لوك خ انثآ اف

 -امت اين العا ك_ كس سوتفص كس ان نار فاك تت دانشأ

 هس للا ساكت نسا. ليد نايات اتاج الوب ظفلاكن ترم نا ال ...........: < (ىقت كيأ لقا صم اكن بر روادلا
 جيوراكي ركسكه للا حسا متي جساتبكن رق سكت اضارتعا كس حررط حررطروا نس ركب تتوق عطس اطال ير بسنج لب« تيايانلوإ ك-



 ية كيا مان اك ا لش امومه لأقل تع لوم انروا هس كل كس ىاراكرءوراكز قت مان ل وراي دكا 7
 #اكوم ىتو بر ولطمو ووقت اني ول كم ان لوكس ل ومان نايس لالبد نير ير والاد نسراترس هددت ين مانكح يل وفد نت ما تع ناار مانحس تب كس لاا دك

 ٌريشي لامجلا كلاذ ىلا لكو 22 دحاو كلادسحو ىتش انترابع

 لم لوزا ربت كرم اظ# رهجست ال... لذ 2 هد لب نع اي د تسددزهدإب ذل ذا قربت

 عروشش بع زارفء كس لاول كرافك واط ل نح ذب سدو زو زهدي زرول اكو لامتحان رواهنفح كس رافال شن قا نحذر تسد زلت اا

 كج لابو ءل غل ف الخرب - لوم غول كك حر ولصمر لع نحب هن تس دوز هدي ز ع اجاج وم وشم بلاني د لن ىلإ ىب عروض
 يلركراوكر طا كر تتمكن اصتت لا قت بوب قب وشم يلق كا تو لس خيل للا لوم لبن صاح ضرب نس انس وك وردد
 وكنلاسنا_< اياكور ياعم لوب تائب لكو 32 هك انسروا تكذب هس دوز هدايزكتس بطوط لس ضرغ ر اننا ناو

 لك ىئامورصاب بت ح 0 تيرم تق تدبادب د دالوا بت < كلو ح اق لموت

 لاو تسوق بأ قاس ىلك و ى وقت ادوفدو لترين م لا وكل يل سا لتر وصل وتر لع ىلاهت نق هس بنام

 .ربكا هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبس_ج اياه ريك يس ردع عروس 1س روض نا

 دج قروب مولعمتليطف ل ةس ورسم قادت خلا نورخيوت يأ لكن اللحس قالا لاك اني دباوج رتب

 هما ىلع هلل دمحلاو ةيدرالا ناسلب هللا همحر ىطويسلل لالحلا ريسفت حاضيا ةمدخل ىنقفو ام ىلع هللا ناحبسف

 حاضيا مامتال ىنقفوي نا هنم وجراف_ ربكا هللاو تاحرف ثالث ىلو ناتحرف مئاص لكلو راطفالا تقو موصلا ةلاح ىف
 ىنكلو ذخاملا لقن نم راثكالاب اعيقو الّقثم ىفيلات نوكي نا تدرا امو ماتخلا نسحم_ ىلحملل ىقابلا لالجلا ريسفت

 نامجرتو كولسلا لئاسمو نآرقلا نايبو“ ةيدمحالا تاريسفتلا” نم ةمهملا عضاوملا رثكأ ىف ىتدافتساب فرتعا

 وهو نيملغلا بر اي ارحخ ذو ارجا ىل هلعجاو ىتاحماسمو ىتالز ىنعوحماو ىتاثيطخخ ىلرفغا مهللا' مهريغو نآرقلا

 قباطملا م415١ نابعش نم عساتلا نينئالا موي ضييبتلاوديوستلا مت دقو ربصنلا معنو ىلوملا معن ليك ولا معنو ىبسح

 مولعلارادب سيردتلا مداح ميعن دمحمب ىمسملا هللا دبع ىباب ىنكملا ميثالا دبعلا عا 434 ربمسد نم رشع ةعبرال
 ْ  دنبويد تاكربلا وبا مالسلاراد هيدتبويدلا

 ني


